
	
Doe mee met het bidden van de noveen tot Onze 
Lieve Vrouw van Fatima:	
 	

Onze eigen intentie die we 
gezamenlijk bidden: “Bevrijd ons 
land van de Corona virus en ook 
van de daaruit voortkomende 
negatieve gevolgen. Wij smeken 
om uw barmhartigheid voor ons 
door Jezus Christus Onze Heer. 
Amen.”	

	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag1	
 
In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, u verscheen  te 
Fatima om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden met	
het bidden van de heilige Rozenkrans.	
Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het, net	
als de herderskinderen, geen zware last is, maar een 
levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing	



ons dichter bij uw Zoon brengen, onze Heer Jezus 
Christus.	
 	
Net als de kinderen van Fatima willen wij Gods 
woord aan anderen brengen.	
Geef ons de kracht, o Heer, om onze twijfels te 
overwinnen, zodat we	
boodschappers van het evangelie mogen zijn. We 
weten dat Jezus in ons	
hart leeft en we ontvangen Hem in de eucharistie.	
 	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in Fatima bracht,	
hebben de hele wereld versteld doen staan. We zijn 
zeker van haar nabijheid tot U.	
We vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima dat u onze gebeden	
genadig hoort en verhoort.	
Vooral… (noem hier uw intentie…)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Bevrijd ons van hongersnood, en oorlog. ”Amen.	
 	
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 



Geest. Amen.	
 	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 2	
 	
In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, u verscheen te Fatima 
om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden met	
het bidden van de heilige Rozenkrans. Inspireer ons 
met oprechte liefde	
voor deze toewijding, zodat het, net als de 
herderskinderen, geen zware last	
is, maar een levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing ons	
dichter bij uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, 
brengen.	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, we bidden dat we 
zoals U mogen zijn	
en uw voorbeeld mogen volgen. We bidden voor 
allen die onderdrukt	
worden, dat ze vrede zullen vinden.	
We bidden en danken voor alle zegeningen die we 
genieten.	
 	



Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in	
Fatima bracht, hebben de hele wereld versteld doen 
staan.	
We zijn zeker van haar nabijheid tot U.	
Wij vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima dat u	
genadig onze gebeden hoort en verhoort.	
Vooral ... (Noem hier uw intentie ...)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Verlos ons van een nucleaire oorlog, van een 
onmetelijke zelfvernietiging,	
 van elke soort oorlog.	
 	
" In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen.	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 3	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, u verscheen te Fatima 



om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden met	
het bidden van de heilige Rozenkrans.	
Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het, net als	
de herderskinderen, geen zware last is, maar een 
levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing	
ons dichter bij uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, 
brengen.	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, vandaag bidden we 
om een einde aan het	
lijden en onrecht dat zoveel delen van de wereld 
teistert.	
Door de kracht van de Heer verrichtte U een wonder 
in Fatima en liet	
U de zon dansen zodat duizenden mensen het 
konden zien.	
Doe alstublieft voorbede voor degenen die lijden.	
 	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in	
Fatima bracht, hebben de hele wereld versteld doen 
staan.	
We zijn zeker van haar nabijheid tot U.	
We vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 



van Fatima dat u	
onze gebeden genadig hoort en verhoort.	
Vooral… (noem hier uw intentie…)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Verlos ons van zonden tegen het leven van de 
mens vanaf het	
allereerste begin." Amen.	
 	
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen.	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 4	
 	
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, u verscheen te Fatima 
om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden met	
het bidden van de heilige Rozenkrans.	
Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het, net	



als de herderskinderen, geen zware last is, maar een 
levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing	
ons dichter bij uw Zoon brengen, onze Heer Jezus 
Christus.	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, laten we vandaag 
bidden om nederigheid,	
om vergeving voor onze zonden te zoeken en het 
goed te maken voor onze wandaden.	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in Fatima	
bracht, hebben de hele wereld versteld doen staan.	
We zijn zeker van haar nabijheid tot U.	
 	
Wij vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima dat u genadig onze	
gebeden hoort en verhoort.	
Vooral ... (Noem hier uw intentie ...)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Van haat en vernedering van de waardigheid van 
de kinderen van God,	



verlos ons." Amen.	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 5	
 	
In de naam van de Vader, en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, u verscheen te Fatima 
om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden met	
het bidden van de heilige Rozenkrans.	
Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het, net	
als de herderskinderen, geen zware last is, maar een 
levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing	
ons dichter bij uw Zoon brengen, onze Heer Jezus 
Christus.	
 	
Onze Vrouwe van Fatima, mogen we alles wat we 
vandaag doen	
aan onze Heer aanbieden. Terwijl we dit aanbod 
doen, denken we	
aan mensen die elke dag door onze acties worden 



beïnvloed.	
We vragen God om ons te helpen gemotiveerd te 
worden door liefde en	
mededogen.	
 	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in	
Fatima bracht, hebben de hele wereld versteld doen 
staan.	
We zijn zeker van haar nabijheid tot U.	
Wij vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima dat u genadig	
onze gebeden hoort en verhoort.	
Vooral ... (Noem hier uw intentie...)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Verlos ons van elke vorm van onrecht in de 
samenleving, zowel	
nationaal als internationaal. Amen”.	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 6	



 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, u verscheen te Fatima 
om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden met	
het bidden van de heilige Rozenkrans.	
Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het,	
net als de herderskinderen, geen zware last is, maar 
een levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing	
ons dichter bij uw Zoon brengen, onze Heer Jezus 
Christus.	
 	
Onze Vrouwe van Fatima, soms leven we in angst en 
zijn we te bang om onze	
angsten los te laten. We willen Gods instrumenten 
zijn om Zijn wil te bereiken	
en Hem heerlijkheid te brengen. Vandaag vragen we 
op uw voorspraak	
dat Jezus ons helpt om op Hem te vertrouwen zoals 
de kinderen in Fatima.	
 	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in Fatima	



bracht, hebben de hele wereld versteld doen staan.	
We zijn zeker van haar nabijheid tot U.	
Wij vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima dat u genadig onze	
gebeden hoort en verhoort.	
Vooral ... (Noem hier uw intentie ...)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons! "	
 	
Van de bereidheid om de geboden van God te 
vertrappen, verlos ons." Amen.	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 7	
 	
In de naam van de Vader, en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, U verscheen te Fatima 
om de genaden	
te onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, 
die verband houden	
met het bidden van de heilige Rozenkrans.	



Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het,	
net als de herderskinderen, geen zware last is, maar 
een levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing ons	
dichter bij uw Zoon brengen, onze Heer Jezus 
Christus	
 	
Onze Vrouwe van Fatima, laat ons zien hoe we 
altijd moeten bidden.	
Leer ons hoe we als vrienden tot God kunnen 
spreken. Help ons tijd te maken	
voor stilte in onze hectische dagen, zodat we 
kunnen luisteren naar wat God ons	
te vertellen heeft.	
Help ons door onze dagen heen God te gedenken en 
ons hart op Hem te richten.	
 	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in Fatima bracht,	
hebben de hele wereld versteld doen staan. We zijn 
zeker van haar nabijheid tot U.	
We vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima dat u onze gebeden	
genadig hoort en verhoort.	
Vooral… (noem hier uw intentie…)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	



 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Van pogingen om de waarheid van God in het 
harten van de mensen te verstikken,	
verlos ons." Amen.	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon , en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
 Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 8	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, U verscheen te Fatima 
om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden	
met het bidden van de heilige Rozenkrans.	
Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het,	
net als de herderskinderen, geen zware last is, maar 
een levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing ons	
dichter bij uw Zoon brengen, onze Heer Jezus 



Christus	
 	
Onze Vrouwe van Fatima, vandaag bidden wij dat 
Uw Zoon ons te hulp komt	
en een einde maakt aan het lijden en de oorlogen 
over de hele wereld. Help ons	
om te zijn zoals de kinderen in Fatima; liefdevol, 
vertrouwend en trouw.	
Mogen we bidden om op onze eigen kleine manier 
vrede te brengen in onze	
eigen wereld door ervoor te kiezen om lief te 
hebben en op de Heer te vertrouwen.	
 	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in Fatima bracht,	
hebben de hele wereld versteld doen staan. We zijn 
zeker van haar nabijheid tot U.	
Wij vragen op voorspraak van Onze Lieve Vrouw 
van Fatima dat u genadig onze gebeden	
hoort en verhoort.	
Vooral ... (Noem hier uw intentie ...)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Verlos ons van het verlies van het bewustzijn van 



goed en kwaad." Amen.	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
Noveen tot Onze Lieve Vrouw van Fatima – Dag 9	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
O Allerheiligste Maagd Maria, U verscheen te Fatima 
om de genaden te	
onthullen met behulp van de 3 herderskinderen, die 
verband houden	
met het bidden van de heilige Rozenkrans.	
Inspireer ons met oprechte liefde voor deze 
toewijding, zodat het,	
net als de herderskinderen, geen zware last is, maar 
een levengevend gebed.	
Mogen onze gebeden en meditaties over de 
mysteries van onze verlossing	
ons dichter bij uw Zoon brengen, onze Heer Jezus 
Christus.	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, dank u voor uw 
verschijning aan de kinderen in Fatima	
en het brengen van boodschappen die vandaag nog 
steeds relevant voor ons zijn.	
We bidden keer op keer voor vrede in de wereld en 



voor een einde aan oorlog.	
Mogen we doorgaan met bidden en offeren zoals u 
had gevraagd.	
 	
Heer Jezus, de wonderen, profetieën en gebeden die 
Uw Moeder ons in Fatima bracht,	
hebben de hele wereld versteld doen staan.	
We zijn zeker van haar nabijheid tot U. Wij vragen 
op voorspraak van Onze Lieve	
Vrouw van Fatima dat u genadig onze gebeden 
hoort en verhoort.	
Vooral ... (Noem hier uw intentie ...)	
 	
Onze Lieve Vrouw van Fatima, bid voor ons!	
 	
Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons!	
 	
Onbevlekt Hart van Maria, bid voor ons!	
 	
"Van zonden tegen de Heilige Geest, verlos ons." 
Amen.	
 	
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest. Amen.	
 	
Bovenstaande noveen van OLV van Fatima is afkomstig van 
praymorenovenas.com.  
https://www.praymorenovenas.com/novena-our-lady-fatima 
 



 
	
	
GELDERSE BEDEVAART 18 OKTOBER 2020 IN HET TEKEN VAN CORONA:  
oproep tot bezinning en gebed  
 

Onder voorbehoud van de Corona ontwikkelingen wordt in het 
Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart 
georganiseerd voor de Gelderse parochies. 

 
Het programma vindt dit jaar in aangepaste vorm plaats en zal 
gericht zijn op bezinning en gebed om God’s heil en zegen af te 
smeken en Hem meer te betrekken bij de huidige situatie van ons 
land.  
De organist van de St Janskathedraal Den Bosch, dhr. Ton 
Nagel, zal de middag muzikaal begeleiden en vijf zangeressen 
zullen zingen. 

De eucharistieviering wordt gecelebreerd door kapelaan S. Steijaert van de parochie 
Sint Christoffel in West-Maas en Waal. Samen met hem gaat voor pastoor H. Scheve 
van de parochie HH. Twaalf Apostelen te Zutphen. 
 
 
 
 
Programma  

Aanvang: 14.00 uur:  
Openingen met orgelmuziek en mogelijkheid om individueel bloemen te schenken 
aan Maria.  
Rozenkransgebed ter ere van Onze Lieve Vrouw met voorbidders zodat de 
bedevaartgangers in stilte kunnen meebidden.  
14.45 uur: Plechtige Eucharistieviering en kort Lof. 
16.00 uur: Afsluiting 



Voor koffie/thee wordt gezorgd. I.v.m. het coronaprotocol s.v.p zelf broodjes e.d. 
meenemen. 
 
Deelname is gratis.  
S.v.p aanmelding via het secretariaat@mariavanrenkum.nl of dagelijks van 09.00-11.30 
uur via tel. 0317- 312331.Vervoer: op eigen gelegenheid. 
 

Adres: 
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1 6871 AA Renkum. 
Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstappen halte Don 
Boscoweg.  
 

	
Wij	nodigen	u	uit	om	gezamenlijk	ter	voorbereiding	9	
dagen	voorafgaand	aan	de	Gelderse	bedevaart,	de	
noveen	ter	ere	van	O.L.V.	van	Fatima	te	bidden	en	
daarnaast	dagelijks	het	rozenkransgebed.	

 
De	noveen	staat	binnenkort	op	de	website	
www.mariavanrenkum.nl	en	ligt	t.z.t.	ook	in	de	kerk	om	
mee	te	nemen.	

	


