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Iedereen kent Pater Damiaan
Dat is grotendeels te danken aan de massale belangstelling bij de 
honderdste verjaardag van zijn overlijden (1989), bij zijn zaligver-
klaring (1995), bij zijn verkiezing tot Grootste Belg (2005) en bij zijn 
heiligverklaring (2009). Iedereen kent Damiaan, de missionaris die 
leefde tussen de uitgestoten melaatsen en daardoor de aandacht 
van de wereld op hen richtte.

Uit bewondering voor hem gaan nog steeds talloze mensen naar 
Tremelo om zijn geboortehuis te bezoeken of naar Leuven om te 
bidden bij zijn graf. Kinderen en jongeren leren op school over 
hem. In talrijke parochiekerken worden Damiaanvieringen gehou-
den en kaarsen aangestoken. Kunstenaars geven hun visie op 
Damiaan vorm in hun werken. Duizenden vrijwilligers scharen 
zich achter de campagnes van Damiaanactie. Mensen op zoek naar 
de diepere zin van het leven ontdekken die in de figuur van 
Damiaan. Kortom: de vieringen van de voorbije jaren hebben het 
leven van Damiaan doorverteld aan een hele generatie en hem tot 
een bron van bezieling gemaakt.

Alle lagen van de bevolking
Damiaan, gekend en geliefd bij alle lagen van de bevolking, kinde-
ren en volwassenen, zieken en gezonden, denkers en doeners, 
heeft ondanks alles toch niet de trekken van de traditionele volks-
heilige die in een kerk vol kaarsen druk bezocht wordt door een 
toeloop van bedevaarders.

Jawel, de noveenkaarsen, de gebedsprentjes en de medailles zijn er, 
en zeer terecht, voor de velen die zich met hun dagelijkse zorgen 
tot Damiaan wenden en daarvoor graag tastbare dingen in de hand 
hebben. Maar vandaag zijn er meer en meer mensen die hun ver-
ering voor Damiaan op een andere manier uiten. Zo bijvoorbeeld 
de dokters en de onderzoekers wereldwijd die zich intens inzetten 
voor de genezing van leprapatiënten. Of mensen met een verschil-
lende geloofsovertuiging die zich door Damiaan laten inspireren 
tot samenwerking. Of de velen die niet aan bidden toekomen, maar 
toch geraakt worden door de figuur van Damiaan.
Het publiek dat Damiaan genegen is, is zeer divers. Dus ook de 
manier waarop aan die genegenheid uitdrukking gegeven wordt. 
Daarom mogen we veronderstellen dat de bewondering voor 
Damiaan aanwezig is in de hele samenleving. Ze beperkt zich niet 
tot louter devotie maar komt ook op vele andere manieren tot uiting.

Een nieuw type (volks)heilige voor onze tijd?
De vaststelling dat Damiaan, hoewel gekend en geliefd door ieder-
een, toch geen traditionele volksheilige blijkt te zijn, doet ons 
nadenken. Onze wereld is in volle verandering. Crisissen volgen 

mekaar op en de onzekerheid over de toekomst neemt toe. Precies 
in dit tijdsgewricht is Damiaan onder de aandacht gekomen. Hij is 
het die in de hopeloze situatie van Molokaï heeft volgehouden en 
tot het uiterste is gegaan. In het voetspoor van Jezus Christus heeft 
hij zijn leven gegeven en voor de hopeloze melaatsen een toekomst 
geopend. In deze onzekere tijden is Damiaan een rots in de bran-
ding en een dagelijkse inspiratiebron.

Met het project Damiaan Vandaag zetten we ons in om de erfenis 
van Pater Damiaan levendig te houden en door te geven. Voor dit 
nieuwe type volksheilige willen we ons inzetten. Een heilige die - 
zowel met noveenkaarsen als met bezieling - genezing schenkt en 
vertrouwen wekt. Een heilige die het houvast geeft van een sterk 
geloof, en de goede richting aanwijst naar geluk door inzet voor 
anderen, want Damiaan inspireert.

De medewerkers van het project Damiaan Vandaag, de paters en 
de zusters van de Heilige Harten wensen U van harte een zalige 
kersttijd en een vreugdevol nieuw jaar.
Moge de heilige Pater Damiaan blijven inspireren tot inzet voor 
onze noodlijdende medemens, tot inzet voor Gods Rijk op aarde.



Voorjaarsprogramma 2012
Pater Damiaan is een wegwijzer voor mensen vandaag. Daarom biedt 
Damiaan Vandaag ook dit voorjaar een reeks voordrachten met uitwis-
seling aan. Op die manier willen we de inspiratie die ten grondslag 
lag aan het engagement van Damiaan voor kleine en uitgestoten 
mensen actualiseren naar hedendaagse maatschappelijke en kerkelij-
ke thema’s. Volgende conferenties staan op het programma: 

Woensdag 18 januari 2012
Hedi Selmi: Islam en uitdagingen
Waarin verschilt een moslim van een christen? Welk zelfbeeld heb-
ben moslims? Welk beeld hebben niet-moslims van (de) islam en 
haar gelovigen? Hoe staat (de) islam tegenover andere godsdiensten 
en levensbeschouwingen? Op welke manier verschijnt (de) islam in 
de media?
Hedi Selmi is imam. Hij neemt deel aan de interlevensbeschouwelij-
ke dialooggroep Grenzen Bewegen die in 2010 ontstond in aanloop 
naar de viering van de liturgische feestdag van Pater Damiaan. Aan 
de hand van deze vragen zal Hedi Selmi een blik werpen op (de) 
islam in het heden en kijken welke uitdagingen haar te wachten staan 
in de toekomst.

Woensdag 8 februari 2012
Jean Huysmans e.a.: De Mormoonse Kerk van de Heiligen van de 
Laatste Dagen
Jean Huysmans en enkele leden van de Mormoonse Kerk in België 
komen spreken over wat het betekent Mormoon te zijn, over wat ze 
geloven, over hoe ze dat geloof beleven. Kortom ze willen vertellen 
over hun Kerk maar ook over hoe de Mormoonse Kerk zich verhoudt 
tot andere christelijke kerken, andere godsdiensten en levensbe-
schouwingen. 
Jean Huysmans is lid van de Mormoonse Kerk van de Heiligen van 
de Laatste Dagen. Hij neemt deel aan de interlevensbeschouwelijke 
dialooggroep Grenzen Bewegen. Deze avond is een gelegenheid om 
kennis te maken met de Mormoonse Kerk.

Woensdag 18 april 2012
Tine Van Osselaer: Pater Damiaan, christelijke held én heilige
De Vlaamse Erfgoeddag heeft dit jaar als thema ‘Helden’. Pater 
Damiaan is ‘onze’ held. In de aanloop naar deze Erfgoeddag op zon-
dag 22 april 2012, komt Tine Van Osselaer een inleiding geven op het 
thema. Damiaan was een held maar waarom precies een christelijke 
held? Waarom was Damiaan meteen een held in de ogen van het 
brede publiek maar daarom nog geen heilige in de ogen van de Kerk? 
Tine Van Osselaer zal het hebben over het heldendom en de helden-
status van Damiaan, over Damiaans heiligheid, over de evolutie van 
de beeldvorming van Damiaan als held én heilige.
Tine Van Osselaer is postdoctoraal onderzoeker aan de K.U.Leuven. 
Ze doet er onderzoek naar o.a. christelijk heldendom in de negentien-
de en de twintigste eeuw.

Woensdag 9 mei 2012
Rob Sleurs: Een getuigenis uit het leven gegrepen
Toen Rob enkele jaren terug een zwaar ongeval had en voor de helft 
verlamd was, stond voor hem de wereld stil. Toch vocht hij terug. 
Vandaag is er van die gedeeltelijke verlamming niet veel meer te zien. 
Maar het ongeval heeft psychisch zijn sporen nagelaten, wat het voor 
Rob niet eenvoudig maakt. Rob getuigt over hoe hij kracht en moed 
putte uit Damiaans leven en zo in Damiaan een metgezel vond. Het is 
een verhaal dat je verontwaardigt en je oproept te doen wat Damiaan 
deed, een beetje menselijk zijn voor je medemens.
Deze samenkomsten gaan steeds door op woensdagavond in het 
Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5 in Leuven, telkens van 20.00 tot 
22.00 uur. Bijdrage: 4 euro.

1914: de Damiaanviering die er niet kwam
In 1914 was het 25 jaar geleden dat Damiaan overleed. Voor de paters van 
de Heilige Harten en voor de katholieke gezagsdragers van Leuven was 
dit een uitgelezen kans om hun held onder de aandacht te brengen. Om 
hem op een gepaste wijze te herdenken werd een uitgebreid programma 
uitgewerkt met als hoogtepunt de première van een heuse 
Damiaancantate, gecomponeerd door Emile Wambach.
Voor de promotie van deze viering werden kosten noch moeite gespaard. 
Door middel van een grote kleurenaffiche van de Leuvense drukker 
Meulemans werd reclame gemaakt. Blikvanger op de affiche was een 
afbeelding van het Damiaanbeeld van Constantin Meunier dat twintig 
jaar eerder in Leuven onthuld werd. Dit beeld blijft tot op heden de uit-
beelding van Pater Damiaan beïnvloeden.
Van deze groots opgezette viering, voorzien voor 30 en 31 augustus 1914, 
kwam uiteindelijk niets in huis. Door de Duitse invasie en de brand van 

Leuven op 29 augustus werd de 
stad vernield en sloegen de mensen 
op de vlucht. Zij die achterbleven, 
hadden wel andere zorgen dan een 
Damiaanviering. De 
Damiaancantate zou pas in 1924, bij 
de 35ste verjaardag van het overlij-
den van Damiaan, voor de eerste 
keer worden uitgevoerd.
De afgelaste viering van 1914 is 
slechts één van de vele momenten 
dat Pater Damiaan als held in de 
schijnwerpers stond. Naar aanlei-
ding van Erfgoeddag 2012 richt het 
Damiaancentrum in Leuven een 
tentoonstelling in. Aan de hand van 
zelden of nooit eerder getoond 
archiefmateriaal, waaronder ook 
deze affiche, wordt geïllustreerd 
hoe Damiaans heldenstatus tot op 
vandaag overeind blijft.

Praktische informatie
Noteer alvast woensdag 18 april 2012 
en zondag 22 april 2012.
Op woensdag 18 april 2012 komt Tine Van Osselaer (K.U. Leuven) spreken over 
Damiaan als christelijke held. ‘Helden’ is ook het thema van de Erfgoeddag op 
zondag 22 april 2012.
Op deze zondag zet het project Damiaan Vandaag Pater Damiaan als christelijke 
held én heilige extra in de schijnwerpers. We nodigen u op deze zondag vrien-
delijk uit voor enkele speciaal opgezette activiteiten in het Damiaancentrum, 
Sint-Antoniusberg 5 in Leuven.
In het volgende nummer krijgt u hierover meer informatie.

Bezoek het Damiaanmuseum
De vernieuwing en de herinrichting van het Damiaanmuseum is nog niet 
voor morgen. Voorlopig blijft het museum open voor individuele bezoe-
kers en groepen. Een gemotiveerde gidsengroep staat er voor u klaar om 
Pater Damiaans boeiende levensverhaal te vertellen.

Museum en geboortehuis Pater Damiaan Tremelo
Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo
Telefoon: 016/53.05.19.
E-mail: damiaanmuseum@telenet.be
Openingsuren: van dinsdag tot en met zondag, van 14.00 tot 16.30 uur; groepen 
op afspraak

Bezoek het graf van Pater Damiaan  
en het Damiaancentrum
Iedereen is welkom voor een bezoek aan het graf van Pater Damiaan en 
aan het Damiaancentrum in Leuven.

* De crypte met zijn graf, de kerk, de ‘Weg van Damiaan’ (grote panelen 
met foto’s en citaten uit Damiaans brieven), en de kaarsenkapel zijn 
dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur.

* Groepen zijn op afspraak welkom in het Damiaancentrum. Voor hen 
kan op aanvraag een programma samengesteld worden met bijvoor-
beeld een film, een rondleiding bij de kunstwerken, een bezinnend 
moment of een eucharistieviering in de crypte.

* Het is mogelijk om, na voorafgaande afspraak, te picknicken in het 
Damiaancentrum. Koffie en frisdrank kunnen worden voorzien.

* Wie op zoek is naar Damiaan-devotionalia kan terecht in het 
Damiaancentrum.

Contact en info:
Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven.
Telefoon: 016/31.63.68.
E-mail: info@damiaanvandaag.be
Website: www.damiaanvandaag.be

(KADOC-K.U.Leuven)



Parochie heilige Damiaan van Molokaï
Iedere kerkfabriek en iedere parochie draagt meestal de naam van een 
patroonheilige, een officiële naam die zelden of nooit verandert. De paro-
chie Ninde-Tremelo is daarop een uitzondering. Zij werd officieel door 
de Staat erkend in 1963 en kreeg toen de naam ‘Sint-Jozef Arbeider’ met 
als eerste pastoor pater Lucas Patteet. Na de zaligverklaring van Pater 
Damiaan (4 juni 1995) veranderde de naam in ‘Zalige Damiaan De 
Veuster van Molokaï’. Na de heiligverklaring (11 oktober 2009) werd 
voorgesteld om de naam te veranderen in ‘Heilige Damiaan De Veuster 
van Molokaï’. Op 25 februari 2010 verscheen een ministerieel besluit van 
de Vlaamse minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) om, op 
verzoek van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel, die naam te wijzigen. 
Het is immers niet de gewoonte dat een familienaam gebruikt wordt in 
een officiële benaming van een parochie en kerkfabriek. Vandaar de weg-
lating ‘De Veuster’. Nu heet de parochie Ninde met het geboortehuis van 
Jozef De Veuster, officieel en voor altijd: ‘Heilige Damiaan van Molokaï’.

Damiaan inspireert dokter Matthieu Kiwele
Tijdens het weekend van 27, 28 
en 29 januari 2012 organiseert 
Damiaanactie haar jaarlijkse 
campagne. Vrijwilligers, scho-
len, verenigingen, parochies, 
comités en stiftenverkopers 
zetten zich dan weer in om 
fondsen in te zamelen om 
Damiaanactie de mogelijkheid 
te bieden de melaatsen en de 
tbc-patiënten wereldwijd op te 
sporen, te verzorgen en van 
medicamenten te voorzien. 
Verplegers, chirurgen, dokters, 
kinesisten, logistiek personeel 
krijgen zo de kans de zieken bij 
te staan en te genezen. In 2012 
wordt speciaal gewerkt ten 
voordele van de patiënten in 
Congo. Daarom kreeg de cam-
pagnefilm van 2012 de naam 
‘Operatie Congo’. Zo is de 
Congolese dokter Matthieu 
Kiwele verantwoordelijk voor 

300.000 mensen. “Omdat ik geïnspireerd ben door Pater Damiaan en 
dank zij Damiaanactie kan ik de strijd aangaan tegen tuberculose en 
melaatsheid en het leven van de zieken wat dragelijker maken”, zei hij 
tijdens zijn bezoek in november 2011 aan het graf van zijn grote voorgan-
ger. Daarom verdienen Dr. Matthieu en zijn medewerkers onze onvoor-
waardelijke steun voor hun bezielde actie en inzet voor de zieken.

Voor inlichtingen over het campagnemateriaal: neem contact op met Damiaanactie, 
Leopold II-laan 263, 1081 Brussel. Telefoon: 02/422.59.13 of via e-mail: campag-
ne@damiaanactie.be. U kunt ook online bestellen via www.damiaanactie.be

Damiaanactie Vlaams-Brabant:  
informele startavond
Op vrijdagavond 25 november 2011 had het Damiaancentrum (Leuven) 
Damiaanactie Vlaams-Brabant te gast. Zeker voor de vrijwilligers die de 
nationale startdag in Brussel misten, een uitgelezen kans om alsnog de 
campagne van dit jaar te leren kennen en zich mentaal voor te bereiden 
op de campagnemaand in januari 2012. Dokter Matthieu kwam vertellen 
over zijn werk voor Damiaanactie. Slotsom van zijn verhaal: veel werk, te 
weinig handen. Damiaanactie stuurde ‘handen’ naar Congo. Enkele jonge-
ren offerden immers één maand van hun zomervakantie op om te helpen 
bouwen aan een gezondheidscentrum in het Congolese binnenland. 
Daarover kwamen ze getuigen. Ook de groep jongeren die met 
Damiaanactie op inleefreis naar Nicaragua geweest was, kwam vertellen. 
Het was duidelijk. De opgedane ervaringen maakten deze jongeren rij-
ker. Ten slotte enthousiasmeerde Wim Deheegher van Damiaanactie de 
aanwezige vrijwilligers om zich opnieuw volledig te geven in januari. Een 
drankje, een hapje en een babbel sloten deze informele avond af.

Jongerenpastoraal Leuven Doe iets!
Woensdagavond 26 oktober 2011 vond voor de eerste keer het initiatief 
Doe iets! plaats in de crypte bij het graf van Damiaan. De pastorale een-
heid Leuven, de Interdiocesane Jeugddienst (IJD), Kerk in Nood, en de 
paters en zusters van de Heilige Harten (project Damiaan Vandaag) sloe-
gen de handen in elkaar voor dit gezamenlijke initiatief. Tweewekelijks 
komen de jongeren samen in de crypte voor een catechesemoment met 
uitwisseling en een afsluitend gebed of een eucharistieviering. Nadien 
kunnen de jongeren nog terecht in het Damiaancentrum om wat na te 

Damiaangebed
Heilige Pater Damiaan
bid voor ons, bid voor onze wereld,
gij die de parabel van de barmhartige Samaritaan
op unieke wijze gestalte hebt gegeven
en de wonden van de melaatse mensen
op een ver eiland hebt gebalsemd en verzorgd
en deze uitgestotenen het besef hebt gegeven
volwaardige mensen te zijn in de ogen van God.

Gij, die de woorden van Jezus
tot de vrome, rijke jongeling gesproken –
‘Verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen
en ge zult een schat in de hemel bezitten’ –
gij hebt die woorden met de inzet
van uw leven werkelijk waar gemaakt
en al wat ge bezat aan de melaatsen geschonken
en waar de rijke jongeling bedroefd
van Jezus wegging, hebt gij gezegd:
‘Ik ben de gelukkigste priester van de Kerk.’

Van burger uit het landelijke Tremelo
zijt gij een wereldburger geworden
en een heilige bekend in alle continenten.

Wij bidden en vragen u, heilige Pater Damiaan,
maak van onze wereld één dorp
waarin zij die rijk zijn en begaafd
zich zouden inzetten voor alle zieken
en noodlijdenden. Geef hen inzicht
en kracht daarvoor te willen ijveren.
Onze wereld, onze moderne wereld
heeft nog steeds een grote nood aan inzet.

Heilige Pater Damiaan,
bid voor ons en bid voor deze wereld.

René Boon

praten. Jongeren vinden 
toch telkens de weg 
naar de crypte. Dit 
mooie initiatief moet de 
kans krijgen te groeien. 
Mgr. Leon Lemmens, 
hulpbisschop voor het 
vicariaat Vlaams-
Brabant, steunt dit initi-
atief. Ook in het voor-
jaar van 2012 zullen de 
jongeren opnieuw 
samenkomen in de 
crypte.
Meer info: http://www.ijd.be/kalender/doe-iets

Zuster Marianne Cope heilig
In het vorige nummer van Damiaan Vandaag berichtten we dat er een 
grote kans bestaat dat de in 2005 zalig verklaarde zuster Marianne Cope, 
beter gekend als zuster Marianne van Molokaï weldra heilig verklaard 
zou worden. Op het einde van Damiaans leven kwam ze naar Molokaï 
samen met enkele andere zusters franciscanessen om Damiaans levens-
werk voort te zetten. Nu is de kogel door de kerk. De Congregatie van de 
Heiligverklaringen in Rome heeft officieel een wonderbaarlijke genezing 
van een vrouw toegeschreven aan de tussenkomst van zuster Marianne. 
Een precieze datum voor de heiligverklaring in Rome is er nog niet. 
Verwacht wordt dat de paus haar in oktober 2012 zal heilig verklaren.
Bron: Kerknet van 7 december 2011

Damiaan inspireert premier Elio Di Rupo
Woensdag 7 december hield de kersverse eerste minister Elio Di Rupo 
(PS) zijn regeerverklaring in de Kamer. Die verklaring hield meer in dan 
een routineuze uiteenzetting over het pas gesloten regeerakkoord. Di 
Rupo, die beklemtoonde dat hij premier van alle Belgen wil zijn, stak de 
loftrompet over België. “We zijn niet groot op de Europese kaart, maar 
we zijn groot in hart en geest”, zo sprak hij. Om zijn uitspraak kracht bij 
te zetten verwees Di Rupo naar de “onbaatzuchtigheid en tolerantie” van 
de grootste Belg(en) Pater Damiaan (en Jacques Brel). Damiaan inspi-
reert, ook over partijpolitieke grenzen heen!
Bron: De Morgen, 8 december 2011



Onze wereld 
zou er veel beter uitzien

als hij meer  
doordesemd zou zijn

van de geest  
van Pater Damiaan

Om daar wat aan te doen hebben wij, Paters en Zusters Picpussen het 

Project Damiaan vandaag
 in het leven geroepen. Wij vragen onze lezers om dit project te onder-

steunen door te storten op rekening RECORD BANK 920-8007753-95,  

IBAN BE76 9208 0077 5395, BIC HBKABE22, Damiaancentrum 

3000 Leuven, met de vermelding "Project Damiaan Vandaag".

Damiaan Vandaag
Informatiebulletin van het project Damiaan Vandaag
van de Vlaamse provincie van de 
Paters van de Heilige Harten (Picpus),
waarin opgenomen Picpus- en Damiaannieuws.
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Zuster Germaine 
Dessouroux
In Heverlee overleed zuster Germaine 
Dessouroux. Ze werd geboren in een land-
bouwersgezin van Grand-Rechain in 1925. In 
1956 sprak zij haar kloostergeloften uit bij de 
zusters picpussen in Loonbeek. Met haar 
eeuwige glimlach, discreet, en vol toewijding 
voor haar medezusters, was zij econoom en 
verantwoordelijke voor het huiselijke werk in 
de kloostergemeenschappen van Petit-
Rechain en van Heverlee. Haar oude dag heeft ze al biddend doorge-
bracht in Home Vogelzang in Heverlee, waar zij op 1 oktober 2011 zacht 
is overleden. De uitvaartliturgie had plaats in de kapel van het Home in 
bijzijn van haar medezusters, van haar familie en van vrienden en ken-
nissen.

Pater Jef Eerdekens
Op 3 oktober 2011 overleed in Kampenhout 
pater Jef Eerdekens. Hij werd geboren in Bree 
in 1935, sprak zijn kloostergeloften uit bij de 
paters picpussen in 1955 en werd priester 
gewijd in 1960. Na een korte periode als stu-
diemeester aan het Damiaancollege in 
Aarschot, vertrok hij in 1962 naar de picpus-
missie van Kole in Congo. Amper twee jaar 
later werd hij vanwege de onlusten naar 
België geëvacueerd. Kort daarop keerde hij 
terug en bleef er tot 1976. Terug in België 
werd hij pastoor in Bilzen (Merem). In 1985 werd hij missieprocurator in 
Leuven en coördineerde o.a. de opvang van de talrijke groep buiten-
landse paters en zusters picpussen die in 1989 de honderdste verjaardag 
van het afsterven van Pater Damiaan kwamen vieren. Ondertussen deed 
hij pastoraal werk in parochies in de buurt van Leuven, onder meer in 
Buken en Relst. Vlot in de omgang en niet om een kwinkslag verlegen 
was hij er overal graag gezien. Toen zijn gezondheidstoestand verslech-
terde, werd hij opgenomen in het woon- en verzorgingscentrum 
‘Molenstee’ in Kampenhout, waar hij overleed. De druk bijgewoonde 
uitvaartliturgie had plaats in de parochiekerk van Relst.

I n  m e m o r i a m†

Sint-Jozefbedevaarten – Leuven – maart 2012
De jaarlijkse bedevaarten naar het Sint-Jozefheiligdom in 
Leuven hebben in 2012 als thema:
OP WEG: MET EN VOOR ANDEREN!

De eerste volgelingen van Jezus werden aan-
vankelijk genoemd: ‘Aanhangers van de Weg’. 
Met ‘de Weg’ werd bedoeld: de weg die Jezus 
hen was voorgegaan en hen had voorge-
leefd. Hij had van zichzelf gezegd: ‘Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven’ 
(Joh. 14,6).
En wij, die Hem vandaag willen volgen, 
zijn ‘mensen onderweg’, geroepen om 
op weg te gaan. Spreken wij niet van 
‘onze levensreis’? Een zoektocht 
naar ‘het beloofde land’, naar een 
wereld van vrede en geluk, naar 
het Rijk Gods! Maar nooit alléén, 
altijd samen mét anderen en ook 
vóór anderen.
Moge het samen bidden en vieren 
tijdens deze bedevaarten ons ster-
ken en bemoedigen en ons doen 
groeien in geloof!

Nederlandstalige eucharistie- 
vieringen

Donderdag 1 maart: 11.00 u.
Maandag 5 en dinsdag 6 maart: 10.00 u. en 11.30 u.
Woensdag 7 en donderdag 8 maart: 10.00 u. en 11.30 u.
Maandag 12 en dinsdag 13 maart: 10.00 u. en 11.30 u.
Maandag 19 maart: 11.30 u.
Dinsdag 20 maart: 10.00 u. en 11.30 u.
Woensdag 21 maart: 11.30 u.
Maandag 26 maart: 11.30 u.
Dinsdag 27 maart: 10.00 u. en 11.30 u.
Donderdag 29 maart: 11.30 u.

Het Sint-Jozefheiligdom bevindt zich aan het Damiaanplein te 
Leuven.
Wie op bedevaart komt, kan voor en na de vieringen steeds 
terecht in het Damiaancentrum, Sint-Antoniusberg 5.

Voor inlichtingen betreffende de organisatie van de bedevaarten:
Pater Jef Tops: Telefoon: 016/31.63.67 en 0497/69.06.70
 E-mail: jozef.tops@telenet.be

Als u tijdens de bedevaarten inlichtingen wenst over de  
uren van de eucharistievieringen belt u naar het nummer 
016/31.63.68.

Wie met eigen vervoer komt of met het openbaar vervoer kan 
zelf een dag kiezen.
Bereikbaarheid vanuit het NMBS-station: Bus 1 + 2 (perron 6 / 
richting Heverlee) tot halte Sint-Michielskerk.
Het bedevaartboekje, dat ter plaatse kan bekomen worden,  
kost 1 euro.


