Lourdesbedevaart met
met bisdom Den Bosch
Onze bisschop, monseigneur De Korte, nodigt ons, als
Damiaan parochie uit om met hem en vele andere
pelgrims mee op bedevaart te gaan naar Lourdes. Als
pastoor zal ik graag meegaan samen met diaken Dudley
Martina. Lourdes laat ons veel zien! We zijn getuige van
een wereldkerk die in Lourdes bloeit. Maria weet
mensen samen te brengen; ziek en gezond, gelovig en
zoekend. Bij Moeder Maria zijn we altijd welkom. Zo
maakt eenieder van alles mee in het leven; een eigen
verhaal met voor- en tegenspoed. Het geloof samen
beleven en vieren kan veel steun en houvast
bieden! Ik nodig u van harte uit om met ons mee
te gaan.
John van de Laar, pastoor/deken

Bedevaartprogramma
Tijdens uw reis bezoekt u dagelijks het Heiligdom en nemen wij
als Bossche bedevaart deel aan de
diverse plechtigheden.
Naast een welkomst- en zendingsviering zijn dat de Internationale
Hoogmis en de Sacraments- en
Lichtprocessie. Dagelijks vieren wij
de Eucharistie in één van de vele
kerken van het Heiligdom. Tijdens
de bedevaart bidden wij ook de
kruisweg en is er een Avond van
Barmhartigheid. Hoogtepunt van
onze pelgrimage is de Eucharistieviering aan de Grot waar Maria
aan Bernadette is verschenen.

Daarnaast is er voldoende ruimte
voor ontspanning. Tijdens de
bedevaart kunt u onder leiding
van de hotelleider, verschillende
bezienswaardigheden in het
stadje Lourdes bezoeken en een
excursie naar de schitterende
Pyreneeën maken, of, speciaal
tijdens deze bisdombedevaart,
een excursie naar het heiligdom
van de Heilige Vincentius in Saint
Vincent de Paul, nabij Dax.
“Een bedevaart is een
goede mix van gebed,
ontmoeten, gezelligheid en een
goede maaltijd”, aldus bisschop
De Korte.

Inclusief
•

•

Eerst met de bus, dan met de TGV
In de vroege ochtend wordt u in uw regio opgehaald om per
touringcar naar Noord-Frankrijk te rijden. In de morgen stapt u in
de TGV om op comfortabele wijze naar Lourdes te reizen. Uw
lunch- en/of dinerpakket ontvangt u in de trein. Op de terugweg
reist u weer per TGV van Lourdes naar Noord-Frankrijk waar u
overstapt in de touringcar die u in de avond weer terugbrengt
naar uw regio.

•
•
•
•

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Aan deze pelgrimsreis kunnen ook pelgrims deelnemen die korte
afstanden zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, eventueel met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mogelijk gebruik moeten maken van een rolstoel. Pelgrims kunnen
met geringe ondersteuning een trap op- en aflopen en instappen
in een vervoermiddel.

•
•

Eigen rolstoelen en rollators

•
•
•

Het meenemen van een eigen rolstoel of rollator in de TGV is niet
mogelijk behoudens uitzonderlijke gevallen en vooraf overleg
met VNB. Deze hulpmiddelen zijn ter ondersteuning aanwezig op
de vertrek- en aankomststations en te leen van VNB in Lourdes.

Reisdata en reisnummer
14 t/m 21 oktober 2017

LO1701

Tarief
Pelgrim € 899,00 (eenpersoonskamertoeslag € 210,00)
Zorgpelgrim € 1039,00 (eenpersoonskamertoeslag € 280,00)
zorgpelgrims verblijven in een viersterrenhotel.
Kinderen t/m 11 jaar € 499,00* Jongeren t/m 30 jaar € 599,00*
* De eerste 100 aanmeldingen ontvangen van het bisdom
€ 100,00 korting op bovengenoemde prijs.

Meer informatie?
Neem contact op met
Pastoor J. v.d. Laar
Diaken T. Schepens

T (0492) 52 29 30
M 06 15 69 00 59

“Zelf heb ik in Lourdes enorm veel steun en kracht ervaren na het
ongeluk wat me overkomen is in 2016, als ook bij het verwerken
van het verlies van mijn lieve ouders en goede vriend. Verdriet
kijkt achterom, zorgen kijken om zich heen, geloof kijkt naar
boven!”
John v.d. Laar

Transfer per bus van de opstapplaats in je regio naar Noord
Frankrijk v.v.
Vervoer per TGV van Noord
Frankrijk naar Lourdes v.v.
Transfer per bus van het station
naar jou verblijf in Lourdes v.v.
Maaltijdpakket op de heen- en
terugreis
Verblijf op basis van een tweepersoonskamer en volpension
Pastorale, beperkt medische en
reisbegeleiding gedurende de
reis en het gehele verblijf in
Lourdes
Nederlandstalig programma.
Fooien, belastingen, boekingsen administratiekosten, bijdrage
aan het Heiligdom, bijdrage
Calamiteitenfonds

Exclusief

•
•

Reis- en annuleringsverzekering
Excursie
Reis van jouw woonplaats naar
de opstapplaats v.v.
Consumpties en overige
uitgaven van persoonlijke aard
Mogelijke extra toeslagen
(indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich
het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims)
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