
 

Hoe het allemaal begon 

In 1870-71 liet markiezin de 

Courtebourne in haar kasteelpark 

Slotendries een rotspartij 

aanbrengen, met de bedoeling er 

een aquarium  

in onder te brengen. 

Pastoor  Moreels stelde voor een 

nis te voorzien om er een 

Mariabeeld in te plaatsen, 

verwijzend naar de verschijningen 

die plaats vonden in de grot van 

Lourdes-Frankrijk in 1858. 

De markiezin ging akkoord en op 

29 juni 1873 werd reeds het beeld 

van Onze-Lieve-Vrouw van 

Lourdes ingezegend in de nis van 

de rotspartij. De inwoners van 

Oostakker en kort daarop mensen 

van overal, kregen de gunst  hier 

op bedevaart te komen 
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Vrij vlug deed het de ronde dat er  

bij het Lourdesbeeld in de tuin van markiezin de 

Courtebourne, mensen werden genezen. 

Door dit gerucht aangetrokken,  

deed Pieter De Rudder uit Jabbeke,  

op 7 april 1875 een lange, lastige reis  

om bij het beeld te komen bidden. 

Hij werd op een onverklaarbare manier genezen 

van een open beenbreuk. 

De genezing bracht de zondag daarop 20.000 

mensen naar Oostakker. 

 

De markiezin vroeg aan Monseigneur  

Bracq, bisschop van Gent,  

of ze een kapel mocht bouwen.  

De bisschop stemde in maar vroeg om eerder 

aan een kerk te denken.  

En zo gebeurde. 

Op zaterdag 22 mei 1875 werd door de Gentse 

Herder de eerste steen gelegd van de kerk die 

reeds twee jaar later, op 11 september 1877,  

door Monseigneur  

Vanutelli, Pauselijk Nuntius, werd ingewijd. 

In 1888 werd in de neogotische kerk het mooie 

Mariabeeld geplaatst. 

In 1924 werd ze verheven tot basiliek. 

Oostakker-Lourdes  

werd een geliefd bedevaartsoord:  

ons Vlaamse Lourdes. 



 

140 JAAR KERK 

De bedevaartkerk in Oostakker –

Lourdes werd op 11 september 

1877  ingezegend door 

Monseigneur Vanutelli,  

toenmalig Pauselijk Nuntius 

voor ons land. 

 

We laten deze gebeurtenis niet 

onopgemerkt voorbij gaan en 

nodigen u uit met ons mee te 

vieren op 9 en 10 september 

2017 

 

 

Zondag  10 september 

10.00 u. 

Feesteucharistie 

voorgegaan door Kardinaal 

Jozef De Kesel  

 

16.00 u. 

Gebedsmoment  

aan de grot. 

 

 

Deze dag is ook de 

dankbedevaart voor de  

zieken  van de 

zomertocht naar 

Lourdes.   

Voor hen is er een 

programma bij de 

zusters Kindsheid Jesu. 

(Inschrijving vereist) 

FEESTPROGRAMMA 

   Zaterdag 9 september 

14.30 u.  

Wonderlijke genezingen 

te Lourdes, 

tekenen van Gods 

barmhartigheid. 

*Lezing door Professor  

Dr. Alessandro de Franciscis, 

hoofd van het Bureau van de 

Medische vaststellingen te 

Lourdes.  (conferentie in het 

Frans, met vertaling) 

De conferentie heeft plaats in 

het Priesterhuis naast de 

basiliek. 

 

  

17.00 u. 

De boodschap  

van de basiliek. 

 

Rondleiding in de kerk waar-

bij de symboliek van dit  

neogotisch gebouw zijn 

boodschap ontsluiert. 


