
Aartsbisdom Utrecht

bedevaart Lourdes 2012 

met HH. Martha en 

Maria parochie

8-daagse TGV reis

28 april t/m 5 mei 2012

Samen op weg
Van 28 april t/m 5 mei 2012 organiseert het Aartsbisdom

Utrecht opnieuw een diocesane bedevaart naar Lourdes.

De bedevaart is een vervolg op de succesvolle reis uit 2009.

Toen gaven ruim 1.000 deelnemers uit het aartsbisdom ge-

hoor aan de oproep van aartsbisschop Eijk om met hem

naar Lourdes te reizen, onder het motto ‘Op weg met Ber-

nadette’. Voor deze  bisdombedevaart is vicaris R. Corne-

lissen (vicariaat Deventer) de hoofdaalmoezenier, G.

Lokate is de coördinator van de reis. Hij onderhoudt de

contacten met de Lourdescontactpersonen in de parochies.

De organisatie is opnieuw in handen van VNB Nationale

Bedevaarten.

Ook vanuit de HH. Martha en Maria parochie willen we

met een grote groep deelnemen aan deze bedevaart. We

zijn nog maar net gefuseerd en moeten elkaar nog leren

kennen. In deze bedevaart willen dan ook op voorspraak

van Maria en de H. Bernadette bidden dat we in onze

nieuwe parochie mogen groeien naar eenheid in verschei-

denheid. Bijzondere aandacht in deze bedevaart is er voor

de jongeren. Zij zullen ook ditmaal onderdeel uitmaken

van de Lourdesbedevaart. 

Bedevaartprogramma
Een bedevaart met VNB naar Lourdes kent een evenwich-

tig programma met veel variatie. Kwaliteit en deskundige

begeleiding staan daarbij voorop. Tijdens uw reis bezoekt

u dagelijks het heiligdom en kunt u deelnemen aan di-

verse plechtigheden,  zoals de Sacramentsprocessie en de

Lichtprocessie. U zult een aantal bijzondere vieringen 

meemaken: Openingsviering, de Internationale Hoogmis,

boeteviering met daarna biechtgelegenheid,viering met

handoplegging, slotviering. Een hoogtepunt is de Neder-

landstalige Mis bij de Grot. Voorts kunnen we aan de Licht-

processie, de Kruisweg en de Slotviering deelnemen.

Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om verschillende be-

zienswaardigheden in Lourdes en in de mooie omgeving

van de Pyreneeën te bezoeken. 

Vervoer
U wordt per comfortabele bus naar het vertrekstation TGV

bij de Franse grens gebracht en zoeft vandaar in een zeer

gerieflijke trein naar Lourdes. Bij terugkeer wordt u van

het aankomststation naar een centraal punt per comfor-

tabele bus gebracht.              

Lourdes: een onvergetelijkeervaring



Bezoekadres Pater van den Elsenstraat 10, 5213 CD  ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 273, 5201 AG  ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11 • Fax (073) 681 81 10
E-mail info@vnbreizen.nl • Website www.vnbreizen.nl

Contactpersonen:
Eemnes: 

Riet Hilhorst tel. 035-5387573

Baarn: 

Willy Hilhorst tel. 035-5414427

Diaken J. Nieuwenhuis tel. 035-5420208

Nanda/ Barbara Daselaar tel. 035-5413382

Soest:  

Willy Hilhorst tel. 035-5414427

De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk:

Ans Weerdenburg-op den Akker tel. 030-2281690

Pastoor A.J. Huitink tel. 06-20570669

Informatie/inschrijf bijeenkomsten
Donderdag 13 oktober

20.00 uur in de pastorie OLV te Bilthoven

Woensdag 26 oktober 

20.00 uur in het Trefpunt te Baarn

Op de website van de VNB kunt u meer informatie over

deze en andere reizen lezen. Ook alle voorwaarden en

praktische informatie, bijvoorbeeld over verzekeringen, is

daar te vinden. Zie www.vnbreizen.nl

Inclusief 
• Transfer per bus van de opstapplaats in uw regio naar

Tourcoing v.v.

• Vervoer per TGV van Tourcoing naar Lourdes v.v.

• Transfer per bus van het station naar uw verblijf in Lour-

des v.v. 

• Lunchpakket op de heenreis en een lunch- en dinerpak-

ket op de terugreis.

• Verblijf op basis van volpension. 

• Pastorale, medische en reisbegeleiding gedurende de

reis en het gehele verblijf in Lourdes.

• Nederlandstalig programma.

• Reisverzekering.

• Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten,

bijdrage aan het Heiligdom.

Exclusief 
• Annuleringsverzekering

• Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats v.v.

• 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. 

Tarief 8-daagse reis
Treinreis per TGV € 849,00

Toeslag eenpersoonskamer TGV € 210,00

Jongeren (t/m 25 jaar) € 599,00**

** Jongeren betalen zelf  €295.00, restbedrag d.m.v.

‘sponsoring’

www.aarts-bisdom.nl
ofwww.vnbreizen.nl


