
Lourdes komt naar je toe in 

Noordeinde: ‘De grot geeft geestelijke 

kracht’ 
Op 11 februari 1858 verscheen Maria voor de eerste keer in Lourdes aan 
Bernadette Soubirous. Nog elk jaar wordt in de Rooms-Katholieke Kerk 
daarom op 11 februari de feestdag van Maria van Lourdes gevierd. Dat geldt 
zeker op plekken waar een replica van de Lourdesgrot te vinden is. 
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In Nederland zijn - veelal aan het einde van de negentiende en begin van de 
twintigste eeuw - tientallen Lourdesgrotten gebouwd. Vaak gaven 
geestelijken die zelf naar Lourdes waren geweest, bij terugkomst opdracht tot 
de bouw van een dergelijke grot. Parochianen waren niet in staat de kostbare 
reis naar Lourdes te financieren, maar op deze manier konden velen toch een 
Lourdeservaring beleven dichter bij huis. Als de gelovige niet naar Lourdes 
komt, dan komt Lourdes wel naar de gelovige.  

Zo geldt dat ook voor de Lourdesgrot in de tuin rondom de Heilige Johannes 
Geboortekerk in het Zuid-Hollandse dorp Noordeinde, nabij Zevenhoven. De 
wind giert rondom de kerk. Regen slaat hard op de ramen. Gerard van den 
Ham, koster en manusje-van-alles in en rondom deze kerk, kijkt minzaam 
naar buiten. ‘Laten we nog even wachten voordat we naar de Lourdesgrot 
lopen. Het is nu zo nat. Maar weet dat het lang niet zo hard waait en stormt 
als op 10 juli 2010.’  

Een windhoos raasde toen over Noordeinde. Het halve bos rondom de kerk en 
de grot werd getroffen; veel bomen waaiden om en moesten worden gekapt. 
Ook tal van tuinderijen werden zwaar beschadigd, maar ondanks de grote 
schade in en rondom het dorp bleef de grot wonder boven wonder gespaard. 
Er wordt wel gesproken over het Lourdeswonder van Zevenhoven.  

intieme gesprekken  

Van den Ham, zelf decennia lang werkzaam geweest in tuinderijen, is sinds 
enkele jaren elke dag in de kerk en bij de grot te vinden. In 2000 werd hij 
gevraagd om reizen naar Lourdes vanuit deze regio te gaan coördineren. 
‘Sinds dat moment is mijn leven veranderd. Ik was nog nooit in Lourdes 
geweest, maar sinds ik daar voor het eerst op bezoek ging, is de Lourdesgrot 
mijn leven geworden.’ Hij glimlacht bescheiden. ‘Ik vind het zo bijzonder dat 
je in Lourdes vaak zo veel persoonlijke en intieme gesprekken met mensen 
hebt. Elke bedevaartganger heeft een verhaal en dat intrigeert mij.’ 

Hij wijst naar buiten, richting de grot. ‘Dat geldt hier net zo goed. Ik ben het 
aanspreekpunt voor bezoekers die de grot bezoeken. Als ik er ben, stap ik op 
bezoekers af en maak ik als het even kan, met iedereen een praatje. De een 
vindt dat fijn, terwijl de ander liever in stilte hier op bezoek komt. Ik heb in de 
afgelopen jaren al veel persoonlijke gesprekken gehad.’ 

innerlijke kracht  

Hij vindt het lastig om te omschrijven waarom Lourdes en de Lourdesgrot zo 
veel met hem en andere bezoekers doen. ‘De Lourdesgrot geeft mensen 
innerlijke kracht. Ik bedoel niet zozeer lichamelijke genezing, want dat 

gebeurt zelden, maar meer geestelijke kracht om in het leven voort te kunnen 
gaan. Om het leven te dragen.’



 
Je kunt ’m eigenlijk niet missen. - beeld Maarten Boersema 

Zelf heeft hij dat afgelopen jaar ervaren toen een wond aan zijn been 
sluipenderwijs van binnenuit groeide door een bacteriële infectie. ‘De wond 
was groot en ik heb in het najaar een paar weken heel veel pijn gehad. Toen 
heb ik veel naar Maria gekeken en tot haar gebeden en dat gaf mij kracht.’ Hij 
kijkt naar zijn been met een verbeten gezicht. ‘Goed om te zeggen dat we 
trouwens via Maria bidden tot God de Vader.’ 

Omdat het buiten nog regent, laat hij eerst het vaandel zien dat hij ter ere van 
het honderdjarig bestaan van de Lourdesgrot in Noordeinde heeft laten 
maken. Het is op zolder veilig opgeborgen te midden van lege kratten, 
rekwisieten voor de kerststal en allerhande voorwerpen.  

Met genoegen laat hij het Mariablauwe vaandel zien. ‘Als we naar Lourdes 
reizen, gaat dit vaandel mee in de processie naar de grot. Ik zie er een 
wisselwerking in. Ooit is een steen uit de rivier bij Lourdes naar Noordeinde 
gekomen; die maakt nu deel uit van de grot alhier. En elke keer nemen we dit 
vaandel als voorwerp uit Noordeinde mee naar Lourdes. Het symboliseert 
voor mij dat we in verbinding staan.’ 



wandelaars in de zomer 

Voor Van den Ham is 11 februari een bijzondere dag, maar het grootste 
jaarlijkse feest bij de Lourdesgrot vindt altijd plaats in de zomer. ‘We hebben 
altijd een buitendienst rondom de grot op de zaterdagavond het dichtst in de 
buurt van 15 augustus, Maria Tenhemelopneming. Dat is dit jaar op zaterdag 
13 augustus. Er komen zo’n zeshonderd mensen op af en dat is 
indrukwekkend. De afgelopen jaren waren er door coronabeperkingen 
natuurlijk minder bezoekers, maar we hebben het wel gevierd.’  

Van die zomerse sfeer is vandaag weinig sprake. Maria en Bernadette staan er 
verregend bij. In de grot branden een paar kaarsen, die door bezoekers 
vandaag zijn aangestoken. Van den Ham zet in de grot het een en ander recht. 
Hij zorgt er elke dag voor dat het netjes blijft. ‘We hebben een plan bedacht 
om de grot te restaureren en dat is nodig ook. Misschien zie je dat het hier 
overal lekt en dat moet veranderen, door het onder andere goed dicht te 
smeren en dicht te kitten.  

Hopelijk lukt dat voor de zomer. In de zomer komen hier namelijk ook veel 
bezoekers die het Marskramerpad lopen en dan even een uitstapje naar de 
grot maken. Dat wandelpad passeert ons op een paar honderd meter 
hiervandaan.’ 

het verheerlijkte leven 

Niet veel later toont Van den Ham de kerk zelf. Het kerkgebouw werd in 1938 
ingezegend. ‘Zie je wat hier bijzonder is bij het altaar?’ Het is een vraag die hij 
waarschijnlijk elke bezoeker stelt. ‘We hebben niet een beeld van de 
gekruisigde Christus aan de muur hangen, maar juist van de verrezen 
Christus.’ Hij kijkt met gepaste 
trots naar het beeld. ‘Ik hoop dat 
ik, als het zover is, overgeplaatst 
word naar het verheerlijkte leven 
door Hem.’   
 

Hij doet de lichten uit en sluit de 
deur van de kerkzaal weer. 
‘Sommige bezoekers geef ik een 
rondleiding door de stiltetuin, 
langs de Lourdesgrot en door het 
kerkgebouw en daar ben ik soms 
wel anderhalf uur mee bezig. 
Maar er is ook zo veel te beluisteren, vertellen en te laten zien.’ Hij kijkt met 
zichtbaar plezier. ‘Ik had graag theologie gestudeerd, maar daar had ik niet 
de mogelijkheden voor. Ik had leerproblemen, leefde een teruggetrokken 

In de kerk is geen beeld van de gekruisigde, maar van de verrezen 
Christus. - beeld Maarten Boersema 

 



bestaan in mijn jeugd en werd gepest om een spraakprobleem. Ik had dan ook 
nooit kunnen bedenken dat ik ooit zou doen wat ik nu doe. Met dank aan 
Maria.’ 

geloven in Noordeinde 

In 1913 werd bij de Heilige Johannes Geboortekerk in Noordeinde een 
Lourdesgrot gebouwd. Toenmalig pastoor Meyer was zelf in Lourdes geweest. 
In 2013 werd het honderdjarig bestaan op allerlei manieren gevierd. De koster 
van de kerk, Gerard van den Ham, wilde in eerste instantie op het wandelpad 
naar de grot een tiental grote foto’s plaatsen met daarop afbeeldingen van 
andere Lourdesgrotten in Nederland.  

Zover kwam het niet, want een dorpsgenoot stelde voor een website op te 
zetten met daarop alle Lourdesgrotten op Nederlands grondgebied. Op de 
website lourdesgrotten.nl zijn nu tientallen Lourdesgrotten te vinden, in vier 
categorieën: Lourdesgrotten die binnen in 

gebouwen zijn te vinden, in de openlucht, bij mensen op privéterrein en 
Lourdesgrotten die inmiddels zijn afgebroken of verdwenen. 

Gerard van den Ham beheert de website samen met een dorpsgenoot. ‘De 
website wordt nog steeds aangevuld omdat we nog altijd nieuwe tips 
binnenkrijgen.’ 

https://lourdesgrotten.nl/ 
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Nederland telt tientallen Lourdesgrotten. - beeld Maarten Boersema 

 


