
 

TERUGBLIK PINKSTERWEEKEND IN DE SINT-NIKLAASKERK 

Vrijdagavond vertrokken 26 bedevaarders om 20.30 u. voor de 66° keer te voet naar 
Scherpenheuvel. 

Na een uitleg met de praktische afspraken door organisator en leider François Deferme 
was er een gebed en zegening door priester Hedwig in de kerk. Onder het luiden van 
de klokken en het ritme van de trommels vertrokken de moedige stappers voor de 60 
km lange tocht door de nacht. 

 



Drie volgwagens met bagage, proviand, benodigdheden en een volgwagen van het 
Rode Kruis met een verpleegster en een verpleger voor medische verzorging sloten de 
karavaan af. Onderweg was de medische zorg voor François, na een ongelukkige val 
met gekneusde ribben, geen overbodige luxe. Bij alle andere kleine ongemakken 
zorgde het Rode Kruis ook voor een oplossing. 

 

 



 

 

 

Op zaterdag rond 10 uur was er de aankomst en ontvangst aan de basiliek in 
Scherpenheuvel, waarna op zaterdagnamiddag de rozenkrans en kruisweg samen met 
de bedevaarders van Tisselt doorging. Om 16 uur droeg priester Hedwig de mis op in 
de basiliek.  

Om 21 uur was het bedtijd want… 

 Op zondagmorgen met Pinksteren, werd er opgestaan om 2.45 u. en vertrokken om 
3.50 u. Toen de bedevaarders al een hele poos aan het stappen waren was er om 11 
uur de Pinksterviering in de Sint-Niklaaskerk. Voor het altaar in de Sint-Niklaaskerk 
stond een icoon van de Willebroekse schilder Evarist Lauwers, die indien hij nu nog zou 
geleefd hebben 100 jaar zou geweest zijn. 

De namiddag was regenachtig voor de stappers. Om 17.30 u. waren ze terug in de Sint-
Niklaaskerk waar priester Hedwig een afsluitende bezinning hield. 

Achteraf was er voor de bedevaarders en hun familie stoofvlees met frieten in zaal De 
Twijg. 

L.L. 

 

Op de bijhorende foto’s zie je de bedevaartgangers en het icoon en de tafel van de 
ontmoeting in de kerk (foto onderaan). 

 

 



 

 

 


