
Samen in geloof vooruit!

In 2018 sluiten wij als Parochie Maria Laetitia aan bij de bede-
vaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes. Een mooie gele-
genheid  om mensen, uit de nieuwe grote regio die de parochie
sinds dit jaar omvat, te ontmoeten. Samen op bedevaart gaan
betekent als gelovige onderweg zijn. In Lourdes komen we in de
grot, waar Onze Lieve-Vrouw is verschenen aan de H. Bernadette.
Een bijzondere plaats waar u gevoeliger kunt worden voor uw
persoonlijke leven en die uw geloof kan versterken. De bede-
vaart van het aartsbisdom is een vervolg op 2012 en 2015, toen
wij met een groot aantal jongeren en ouderen, ziek en gezond, 

op pelgrimstocht zijn gegaan en die de oprichting van 
Jongerengroep Impulz tot gevolg had. In 2018 hopen wij 

met minstens zoveel parochianen deel te nemen. 
Namens de Parochie Maria Laetitia nodig ik u 
van harte uit om samen aan deze bijzondere 
reis deel te nemen. Diaken Cor Peters

Bedevaartprogramma 
Het Aartsbisdom Utrecht heeft
samen met VNB een bedevaart-
programma samengesteld waarin
vieringen en ontmoeting centraal
staan. Tijdens deze bisdom-
be de vaart naar Lourdes is er elke
dag een gezamenlijke Eucharistie-
viering met alle ‘Utrechtse’
pel grims. Hoofdaalmoezenier van
deze bedevaart ‘voor alle leef-
ti j den’ is vicaris Cornelissen. 
Vanuit elke parochie die meegaat,
reist ook iemand van het 
pastorale team mee. 

Hoogtepunt is traditiegetrouw de
viering bij de Grot, maar ook de
Lichtprocessie en de viering van
Barmhartigheid maken vaak veel
indruk. Verder staan natuurlijk de
Sacramentsprocessie, de Interna-
tionale Mis in de ondergrondse
Pius X basiliek en het bidden van
de Kruisweg op het programma.
Ook is er volop ruimte voor 
ontmoeting en ontspanning.



Inclusief
Transfer per bus van de opstap-•
plaats in uw regio naar Noord-
Frankrijk v.v.
Vervoer per TGV van Noord-•
Frankrijk naar Lourdes v.v.
Transfer per bus van het station•
naar uw verblijf in Lour des v.v. 
Maaltijdpakket op de heen- en•
terugreis
Verblijf op basis van een twee-•
persoonskamer en vol pension
Pastorale, beperkt medische en•
reisbegeleiding gedurende de
reis en het gehele verblijf in
Lour des
Nederlandstalig programma•
Fooien, belastingen, boekings-•
en administratiekosten, bijdrage
aan het Heiligdom, bijdrage 
Calamiteitenfonds

Exclusief
Reis- en annuleringsverzekering•
Excursie naar de Pyreneeën•
Reis van uw woonplaats naar de•
opstapplaats v.v.
Consumpties en overige uitgaven•
van persoonlijke aard
Mogelijke extra toeslagen (in-•
dien wijzigingen in de vervoers-
kosten of verschuldigde (nieuwe)
heffingen daartoe aanleiding
geven, behoudt VNB zich het
recht voor deze door te bereke-
nen aan de pelgrims) 

Tarieven p.p.
Driesterrenhotel €    899,00
Toeslag 
eenpersoonskamer €    210,00
Viersterren(zorg)hotel €  1039,00
Toeslag
eenpersoonskamer €    280,00
Kinderen t/m 11 jaar €    499,00
Jongeren t/m 25 jaar €    599,00
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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. Daar stapt u in de mor-
gen in de TGV om op comfortabele wijze naar Lourdes te reizen.
Uw maaltijdpakket 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 terugbrengt naar uw
regio.

Kunt u deelnemen aan deze reis?
Iedereen is van harte welkom om mee te gaan. Pelgrims die korte
afstanden zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, even-
tueel met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mo-
gelijk gebruik moeten maken van een rolstoel kunnen deelnemen
aan deze reis. Pelgrims kunnen met geringe ondersteuning een
trap op- en aflopen en instappen in een vervoermiddel.

Kinderen en jongeren
Voor kinderen, tieners en jongeren tot en met 25 jaar is een 
speciaal programma in Lourdes ontwikkeld.

Zorg
Heeft u zorg nodig? Moet u liggend vervoerd worden of wilt u in
uw eigen rolstoel blijven zitten tijdens de reis? Dan is deze
reis per TGV niet geschikt voor u en raden wij u aan de reis per
Lance-bus te maken (reisnummer LO1811 met vertrek op 27 april
2018). In de trein kan slechts beperkt zorg worden verleend. Twij-
felt u? Neem dan contact op met VNB.

Meer informatie?
Dinxperlo, Corry Berendsen
T (0315) 65 19 26 E jj.berendsen@hotmail.com
Silvolde, Ben Donderwinkel
T (0315) 32 74 02 E bendonderwinkel@gmail.com
Gaanderen, Albert Gilsing
T (0315) 34 10 75 E albertgilsing@gmail.com
Gendringen, Mia Otten
T (0315) 38 62 09 E paul-mia@hotmail.com
Gendringen, Diaken Cor Peters
M 06 51 03 65 79  E c.peters@mlparochie.nl
W www.maria-laetitia.nl


