Onze dagreis op 11 en 25 juni
Verlangend keken we uit naar de jaarlijkse daguitstap vanuit Izegem op donderdag
11 juli en vanuit Ingelmunster op donderdag 25 juni. Karel, onze buschauffeur was
aan en bij om de zusters hulp te bieden die het nodig hadden bij het in en uitstappen .
Om 8 uur was ieder die meeging, n.l. de zusters van Lendelede, Rumbeke, Kachtem,
de Burgerschool van Roeselare, de Augustinessen van Kortrijk, de congregatie van
Ingelmunster, gereed om te vertrekken. De grauwe wolken op 11 juli die niet zoveel
zon beloofden lieten we achter ons. Op 25 juni was een stralende zon van harte
welkom. We reden richting Henegouwen, een mooi natuurgebied tegemoet en na
een uur stonden we in Bon-Secours, een mooi dorp, heuvelachtig met een prachtige
gotische kerk, n.l.: de Basiliek van Bon-Secours, een Maria-oord dat veel bezocht
wordt maar voor ons minder bekend is. ‘O.L.VR. van de goede hulp’, voorheen
‘O.L.VR. van de eik’ dateert van 1636, bij het stoppen van de pestepidemie. Sedert
vele eeuwen komen bedevaarders bidden bij de maagd Maria. In een wereld van
lijden is zij de steun en de openbaring van Gods steun en de openbaring van Gods
tederheid en liefde voor beproefde mensen.
De Basiliek heeft een achthoekige vorm, omringd door een kroon van kapellen en
een toren die de stad Péruwelz beschermt.
Om 10u3O hadden we de eucharistieviering opgedragen door een kanunnik, priester
van het bisdom... Het was een intense viering. Onze toewijding zo zei hij heeft een
grote waarde in ons leven. Laten we de genade vragen van waarheid en liefde opdat
jullie een levend teken zouden zijn. Hij drukte zich heel goed uit in het Nederlands
na de eucharistie gaf een zuster van de Jacht een zeer boeiende uitleg over de
geschiedenis van de Basiliek. We hadden tijd te kort. Het middagmaal konden we
nemen in het parochielokaal. We werden heel goed onthaald door vrijwilligers die
een lekker middagmaal aanboden; het was een rustig, gezellig en smakelijk tafelen.
Op 11 juni werden we om 14u30 verwacht in het monasterium bij de zusters Bernardinen waar een 20tal religieuzen wonen. Hun gemeenschapsleven is gebaseerd op de
geest van de H. Benedictus en de H. Bernardus: gebed en werk (onthaal en
iconografie). Ook dit werk van dichtbij te mogen bewonderen was heel aangrijpend.
Op 25 juni konden wij genieten van een rustige wandeling in een water en bosrijke
omgeving van Beloeil. Een wandeling tot aan “la mer de sable”. Het gebied was ooit
een visrijke vijver van 40 ha. Zandafzetting vulde hem langzaam en in de plaats
kwam een veenachtige heide.
Nu trokken we verder naar de Archéosite en het museum van Aubechies (Beloeil),
een heropbouw van woningen uit vroegere tijdperken. We keken naar een filmpje
hoe de mensen leefden in de préhistorie. De geschiedenis van de eerste landbouwers
tot en met het Gallo-Romeinse tijdperk: 5000 jaar lange beschaving.
Met een gids wandelden we door het domein en merkten we hoe de huizen eruit
zagen 5000 jaar geleden. Het was leerrijk. De zusters bij ons geraken niet uitverteld
over de drie heel belangrijke bezoeken van die dag.
Zr. Machteld en uw medewerksters, we zijn u heel dankbaar: het was misschien niet
zo gemakkelijk om nog een passende uitstap te vinden, maar je haalt er eer van. Je
hebt het gehoord: we duimen voor volgend jaar en willen helpen zoeken voor
aangepaste plaatsjes. Ons Vlaanderen, ons Land is zo mooi.
Ons smakelijk avondmaal in de Vlasboem was nogmaals een kansje om onze
tevredenheid uit te drukken. Tot volgend jaar als ’t God belieft.
(zr. Mariette)

