
MARIABEDEVAART EN ZIEKENZALVING VAN HET BISDOM ANTWERPEN 

IN DE KERK VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, ZWANEVEN 

 

Een stralende en warme lentedag. We schrijven 9 mei 2018. Bussen en taxi’s en 

personenwagens komen af- en aangereden op de parking bij de kerk van het Zwaneven. Wat 

is er te doen? Een begrafenis? 

Nee, nee… de meibedevaart van ons bisdom – deel 2, want de eerste versie vond onlangs 

plaats in de Kathedraal in Antwerpen. Om iedereen zeker de kans te geven, werd er nog een 

tweede beurt ingelast. Beide bedevaarten gaven de deelnemers ook de mogelijkheid om de 

ziekenzalving te ontvangen. 

Die werd toegediend door de bisschop, Johan Bonny, vicaris Wim Selderslaghs en onze deken 

Lieven Snyers. 

Heel wat mensen gingen in op de uitnodiging. De kerk zat afgeladen vol! Meer dan honderd 

mensen hadden zich opgegeven om de ziekenzalving te ontvangen. 

Om 14u stipt begon de viering, voorgegaan door de bisschop en geassisteerd door de vicaris, 

de deken en zoveel mogelijk pastores van onze pastorale eenheid. De Cantorij van het 

Zwaneven luisterde de viering op met Luc Willems aan het orgel en Bart Dresselaers als 

dirigent. 

Er werd mooi gezongen – Marialiederen en andere – en iedereen kreeg een zangboekje, dat 

achteraf als herinnering werd meegenomen. Het deed deugd om met een bomvolle kerk 

samen te bidden en te zingen. 

Bisschop Bonny hield de homilie en was blij op één week tijd tweemaal in het Zwaneven te 

zijn: voor het vormsel en voor de meibedevaart. Bisschoppen weten hun plekjes ook wel te 

kiezen! 

De mensen van Samana verzorgden een prachtige bloemenhulde tijdens de ziekenzalving. 

Ondertussen lazen diverse lectoren een stukje uit de evangelies waarin het over Maria ging, en 

zong de Cantorij na elk tekstje het Magnificat. 

Op het einde volgde nog het gebed van Paus Franciscus tot de Heilige Familie: 

Jezus, Maria en Jozef,  

in u aanschouwen wij  

de pracht van de ware liefde, 

tot u richten we ons vol vertrouwen. 

Heilige Familie van Nazareth,  

maak onze gezinnen 

tot plaatsen van verbondenheid en gebed,  

tot waarachtige scholen van het Evangelie 

en tot kleine huiskerken. 

Heilige Familie van Nazareth,  

geef dat gezinnen gespaard blijven  

van geweld, uitsluiting en verdeeldheid zijn;  

maak dat allen die gekwetst of ontredderd zijn 

troost en genezing ervaren. 

Heilige Familie van Nazareth,  

onthul aan iedereen  

het heilige en onaantastbare karakter van het gezin, 

zijn schoonheid binnen Gods plan. 

Jezus, Maria en Jozef,  

luister naar ons, verhoor ons gebed.  

Amen. 



Omstreeks 16u was de viering ten einde. Iedereen werd nog uitgenodigd op de koffie in de 

parochiezaal van het Zwaneven. De deken trakteerde op koffiekoeken! Veel mensen 

bedankten de pastores bij de uitgang voor de mooie viering, de inspirerende muziek, de 

prachtige versiering van het Mariabeeld en de deugddoende ervaring om met zoveel mensen 

in deze mooie kerk samen te kunnen komen. 

Ze vonden het een topdag! 

 

(Kristin De Raeymaecker) 

 


