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Afgelopen zaterdag vond er weer een 
bedevaart plaats van pelgrims uit België 
en Indonesië naar de kapel van Maria 
van het Water in het Boelenspark. Ge-
lukkig was het voor de pelgrims dit keer 
mooi weer met een stralende zon aan de 
hemel. Bij de kapel was een grote par-
tytent geplaatst. Hierin konden de pel-
grims een plaatsje opzoeken en er kon 
een kopje koffie genuttigd worden. Om 
13.00 uur ging het programma van start 
bij de Mariakapel. Hier werden de be-
devaartgangers eerst door de zieneres 
Hille Kok toegesproken en daarna werd 
het Rozenkransgebed gebeden. Vervol-
gens werden diverse intenties door de 
pelgrims uitgesproken, werd gebeden 
en Marialiedjes gezongen.

Religieuze artikelen
Na een pauze, waarin men iets kon eten en 
drinken, werd een processie gelopen om 
de vijver heen in het Boelenspark. Daar-
bij werd voorop de vlag van Maria van het 
Water meegedragen. Onder de processie 
werden gebeden uitgesproken en Maria-
liedjes gezongen. Vervolgens gingen alle 
pelgrims voor het grote kruis staan naast 
de Mariakapel, waar voor de tweede keer 
het Rozenhoedje gebeden werd. In de par-
tytent was een stand ingericht waar men 
allerlei religieuze artikelen kon verkrij-
gen van Maria van het Water, zoals boek-
jes, kaarsen, rozenkransen, foto’s, boe-
kenleggers, kruisjes, beeldjes, etc. Veel 
van deze devotieartikelen werden door de 
bedevaartgangers gekocht als aanden-
ken. Voor de eerste keer werd ook een ge-
luidsinstallatie gebruikt, zodat alle pel-
grims de gebeden en voorbeden goed 
konden verstaan. Rond 16.30 uur vertrok-
ken de pelgrims met een voldaan en inspi-
rerend gevoel weer huiswaarts.

De verkoop van religieuze artikelen.

Hille Kok in gesprek met twee pelgrims.

Bij de kapel wordt de Rozenkrans gebeden.

In het Boelenspark was een grote tent geplaatst voor de pelgrims. Hier konden de pelgrims koffie/thee en koek verkrijgen.

Bedevaart naar kapel van Maria van het Water

Een processie rond de vijver werd gelopen.
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