Gelderse Bedevaart 2021
ontroert pelgrims

Op zondag 17 oktober nam ik deel aan de Gelderse Bedevaart naar
Onze Lieve Vrouw van Renkum.
De verwelkoming was heel hartelijk. Verschillende boekjes werden
uitgedeeld. Bij thuiskomst heb ik er heerlijk in zitten bladeren. Ook
heb ik weer thuis een proefexemplaar van het Katholiek Nieuwsblad
doorgespit dat ik had gekregen.
In de kerk was ik lang niet de enige. Er waren zeker zo'n 100
mensen aanwezig. Op het altaar stond een koor, dat zich al goed
had ingezongen. Het koor was voor de gelegenheid uit Zevenaar
gekomen en tijdens de viering zong het de sterren van de hemel,
onder de bezielende leiding van dirigente Regina Witte-Koppen.
De viering begon met een processie door de kerk terwijl we
bekende Marialiederen zongen. De bloemen, die de mensen hadden
meegenomen, gaven de processie blijheid en kleur, terwijl men
eerbiedig de rondgang maakte door de kerk.
De bloemen werden bij het aloude Mariabeeld gebracht.
Het was heel mooi om hierbij aanwezig te zijn.
Het heeft iets speciaals als je samen met zoveel mensen vervolgens
de rozenkrans bidt. Het was ontroerend hoe ook twee

kinderstemmen ons voorgingen in dit gebed.
De ouders van deze kinderen, Jeshua en Giovanni, kwamen van
ver, daarom werd er dan ook een extra tientje gebeden voor de
vluchtelingen onder ons en wereldwijd.
Omdat niet iedereen de geschiedenis van het Mariabeeld van
Renkum kent, waaronder ikzelf, werd dat kort verteld. Het beeld
heeft een heftige geschiedenis achter de rug en ik vond het prettig
dat dat kort, duidelijk en enthousiast door Leny Lotgerink werd
uitgelegd.
Hierna volgde de H. Mis, met hoofdcelebrant pastoor Herman
Zemann, en de acoliet/pastoraal werker Fred Kok. De pastoor wist
mij te boeien met een preek over nederigheid en dienstbaarheid.
Tijdens de H. Mis werden Nederlandstalige liederen afgewisseld met
Latijnse, prachtig gezongen door het koor. Later hoorde ik van een
bezoeker dat hij dat heel bijzonder had gevonden. Hij had nooit
meer Latijnse liederen gehoord en het had hem terug gebracht naar
zijn kindertijd. De viering werd afgesloten met het Lof.
Als afsluiting was het fijn dat we nog even samen koffie en thee
konden drinken met versnaperingen, goed verzorgd door Bep en
Frits Heijmans. Ik ben nog heerlijk blijven plakken om met
verschillende lieve mensen na te praten en na te genieten van een
bijzondere en prachtige middag, die mij heeft geraakt.
Dankbaar voor deze gezegende dag, kom ik volgend jaar graag
weer terug.
Vriendelijke groeten,
Enny Veens, deelnemer

Ook van dirigente Regina kwam namens het koor een mooie reactie binnen: “De
organisatie heeft fantastisch voor ons gezorgd. Ik kijk er met een warm en fijn, tevreden
gevoel op terug. Het was weer prima geregeld. Fijn dat we konden zingen!”

