Dagbedevaart Kevelaer op 24 oktober
met het bisdom van ‘s-Hertogenbosch

Kevelaer
We hebben bedevaartsplaatsen dicht bij ons in de buurt.
Kevelaer is een goed voorbeeld en het is voor ons niet onbekend. We voelen ons daar snel thuis. Het is dan ook helemaal
niet vreemd om als bisdom daarnaar toe te trekken om Maria
te eren. Graag nodig ik u uit om met mij mee te gaan naar de
Troosteres der Bedroefden en onze gewoonte van diocesane
bedevaarten voort te zetten. Het is goed om herkenbare oorden te blijven bezoeken, omdat het veiligheid biedt en
ons bevestigt in het geloof. Probeer elkaar te stimuleren om mee te gaan. Het zal een dag zijn van
gebed en ontmoeting.

Bedevaartprogramma

Om 07.45 uur vertrekt de bus op
24 oktober vanaf station ‘s-Hertogenbosch Oost. U wordt verzocht
uiterlijk 07.30 uur aanwezig te
zijn. In de bus krijgt u een kopje
koffie/thee aangeboden.
De verwachte aankomsttijd in
Kevelaer zal 09.30 uur zijn.
Om 10.00 uur verzamelen de pelgrims zich bij de Genadekapel alwaar de bedevaartskaars wordt
ontstoken.

Daarna volgt een korte rondleiding over het heiligdom.

Om 11.30 uur is in de Basiliek een
Eucharistieviering met alle deelnemers. De bisschop zal hierin
voorgaan.
Na de viering wordt u een lunch
aangeboden. Om 14.00 uur kunt
u deelnemen aan de Kruisweg.
Om 15.00 uur is er het Marialof in
de Basiliek.
Na het Marialof vertrekt de bus
weer naar Nederland.

Inclusief
•
•
•
•
•
•
•

Foto Ramon Mangold

Deelnemers
De bisdombedevaart is een busreis. Iedere parochiaan, jong,
oud, student en gezin wordt uitgenodigd voor deze bedevaart.
Het is mogelijk om een rollator of opvouwbare rolstoel mee te
nemen. Bent u rolstoelafhankelijk en heeft u meer persoonlijke
zorg nodig dan gaan wij samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor alle reizen naar het buitenland geldt dat u in
het bezit moet zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.
Jongeren worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze
bedevaart. Zij zullen worden ingezet als misdienaar of bij het dragen van de vlaggen, het duwen van rolstoelen en het begeleiden
van oudere pelgrims.

Reisdata en reisnummer
24 oktober 2015

KE1505

Tarief p.p. die met de bus meegaat
Pelgrim

€ 39,95

Tarief p.p. die met eigen vervoer gaat
Pelgrim

€ 17,50 (zijnde programma, lunch en
pelgrimsboekje)

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over deze bedevaart? Neem contact op
met VNB, het bisdom, uw parochie of kijk op de website.
Inschrijven kan via de website: www.vnb.nl, of als u dat prettiger
vindt via een aanmeldingskaart die u inlevert bij de parochie.
VNB
Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273, 5201 AG ’s-Hertogenbosch
T (073) 681 81 11 F
(073) 681 81 10
E info@vnb.nl
W www.vnb.nl

Vervoer per Tourist Class
touringcar
Viering en rondleiding over het
Heiligdom
Koffie en thee in de bus
Lunch
Kruisweg
Nederlandstalige reisleiding en
pastorale begeleiding
Reisinformatieboekje

Exclusief
•
•
•
•
•

Drankjes bij de maaltijden
Reis- en annuleringsverzekering
Fooien
Reis van uw woonplaats naar
de opstapplaats v.v.
Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoeslagen
daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor
deze door te berekenen aan de
pelgrims

