
 

De ontdekkingsreis 

In een gesprek met een aantal vriendinnen krijgen we het 

eind januari over de Lourdesgrot in Zevenhoven. Eén van de 

aanwezigen kijkt niet begrijpend en ik vraag haar of ze nog 

nooit bij de Lourdesgrot in Zevenhoven is geweest. Ze 

antwoord ontkennend en we besluiten er met z’n drieën 

heen te gaan als het mooier weer wordt. Ik stel voor om dat 

te doen als de sneeuwklokjes bloeien. Omdat ik - als niet-

parochiaan- vaker in de tuin kom weet ik dat het er in het 

voorjaar prachtig is als daar de honderden sneeuwklokjes 

bloeien. 

In de 3e week van februari is het zover. De lente kondigt zich 

al vroeg aan en ik nodig mijn vriendinnen uit om mee naar de 

Lourdesgrot te gaan. We treffen een stralende dag. Door de 

Stiltetuin lopen we naar het kleine bos. Overal staan de 

sneeuwklokjes in bloei. “En mag je hier zomaar komen?” 

vraagt mijn vriendin vol ongeloof. Ik antwoord haar 

bevestigend. We zijn inmiddels bij het gedeelte aangekomen 

van waaruit je de polder kunt zien. “Wat een rust en wat een 

weelde”, zegt ze en gaat genietend op het aanwezige bankje 

zitten. Terwijl de vogels zingen en druk heen en weer vliegen 

proeven wij in stilte van de serene sfeer. 

 

Hoewel de dames het liefst waren blijven zitten gaan we toch 

verder om de Lourdesgrot te bekijken. Ondertussen vertel ik 

over de Open Lucht-mis rond 15 augustus en laat aan de hand 

van de ingemetselde steen zien hoe oud de grot al is. We 

steken er een kaarsje op. 

 

 

 

Daarna lopen we langs het mooi onderhouden kerkhof met 

de urnenmuur en ik laat  -door de ramen- de Orangerie zien. 

Al vertellend over de activiteiten die daar georganiseerd 

worden komen we tenslotte bij de kerk aan. Helaas is die niet 

open, maar nadat ik heb verteld over het fijne knusse gevoel 

wat je in deze kerk krijgt, zijn mijn vriendinnen vast van plan 

om nog eens terug te komen als de kerk open is. Nog 

napratend over alles wat we gezien hebben, nemen we 

afscheid.  

           Een bezoeker 


