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bedevaart naar LOURDES
met Croep Den Haag

ek waar de hemel de aar.de r:aak[

l§ tot en met l§ september 2019
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a!afffe reizen met ,rnb is betel<enisvol ontmoeten



Groep Den Haag

20 19 is het jaar dat , , geleden

Bernadette Soubirous werd geboren en

geleden dat ze overleed, daarom

gaan wij weer op bedevaart naar Lourdes,

Gelukkig de armen, voor jullie is het

Koninkrijk van God" is dat in

20 l9 centraal staat, op de plaats die menig

pelg''m als Gods Rrjr. op aarde ervaart,

Laat de drukke bezigheden in het dagelijks

bestaan even los en richt uw hoofd en hart

op het geestelijk voedsel dat de

ontmoeting met anderen en met dé Ander;

onderweg en in dit mooie Maria-bede-

vaartsoord, u biedt,Wees welkom op deze

inspirerende 9-daagse reis in septemberl

Diaken Jos van Adrichem

Meer informatie

Aanmelden :digitaal of via de

contactpersonen:

ln alle 4 geloofsgemeenschappen van de

"Parochie de 4 Evangelisten" is er een

contactpersoon die je kan informeren en

adviseren over deze bedevaart naar

Lourdes, die jouw vragen kan

beantwoorden en die je, indien gewenst,

helpt met je aanmelding.

He§ van deWantTitus Brandsma

(070) 36841 8l

Francis Cueva; Pastoor van Ars

(070) 32s e8 I I

Cisca van der Sluijs; Emmaus

(06) 28 32 73 88

Johan Blonk Haria vanEik en Duinen

(06) 43 88 23 88

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring

in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De

uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrrjwilligers die drt

belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zlln zii adtef:

als reisleiding, pastor: arts, verpleegkundige of in de Íàcilitaire dienst, Persoonlijke aandacht

staat hoog in het vaandel Jaarlijk maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit

te voeren. Onder de vriiwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en

ervaar zelf het verschil.Wil jij meer informa[ie overVNB en ons algehele reisaanbod? Kijk

op wvwv.vnb.nl
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Wat kun je verwachten?

ln de bedevaarten vanVNB staat beteke-

nisvol ontmoeten centraal. De ontmoeting

met jezelf de ontmoeting met een ander;

de ontmoeting met die AndenVoor elke

bedevaart heeft VNB een evenwichtig

programma met veel variatie samengesleld

waarbij kwaliteit en deskundige begeleiding

voorop staan.Tijdens de bedevaart gaan

pastores voor in eigen Nederlandstalige

vieringen en wordt deelgenomen aan

diverse plechtigheden zoals de viering aan

de Grot, de sacramentsprocessie en de

lichtprocessie.

Deelnemen

Kun jij korte afstanden lopen in een

normaal tempo (eventueel met onder-

steuning van rollator)? Kun jij met geringe

ondersteuning een trap op- en aflopen

en kun ji1 zellstandig instappen in een

vervoermiddel? Dan kun jij deelnemen

aan deze reis.Voor deze reis kun je

ondersteuning krijgen van een begeleider:

Prijs reisnummer ML I 909

Pelgrim €
Toeslag eenpersoonskamer €

899,00

240,00
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Route

Op de eerste dag reizen we via Reims en

zullen we overnachten in de buurt van

Avallon.

Op dag 7 reizen we viaVézelay en Nevers.

Daarna richting Rodez/ Barraqueville voor
de overnachting Op dag 3 komen we in
het begin van de middag aan in Lourdes,

H er zullen we Vm dag 7 verblijven, Op dag

B reizen we weer richting Nederland via

Rocamadour en overnachten in Orleans,

Op de laatste dag hebben we een slotvie-

ring in Chartres, waarna we in de avond

terug komen in Den Haag,

Onze Diaken Jos van Adrichem en

Hotel/busleider Cisca van der Sluijs zullen

deze reis begeleiden,

Zelf betalen of regelen

. Reis van jouw woonplaats naar de

opstapplaats in Nederland v,v.

. Reis- en/of annuleringsveaekering,

. Consumpt,es en overige ;itgaven van

persoonlijke aard.

. Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in

de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen - zoals brandstoftoe-

slagen - daartoe aanleiding geven, be-

houdt VNB zich het recht voor deze

doorte berekenen aan de pelgrim).
. Uitgebreide informatie over en de

boekingsvoorrazaarden d ie van

toepassing zijn op deze reis vind je op

onze website,

Bij de reis inbegrepen

. Re s per luxe touringcar f[ouring Ciass)

vanaf een opstapplaats in Nederland naar

Lourdes vv,

. Veólijf op basts van een tweepersoons-

kamer en volpension,

. Verblijf Nevers: eenvoudige maaltijd en

accommodatie met douche en toilet op

de gang.

. Pastorale- en reisbegeleiding

gedurende ]ouw reis en het gehele

verblijf in Lourdes,

. Nederlandstalig programma.

. Excursie naa. de Pyreneeën,

. Fooien, belastingen, boekings- en

admi nistratiekosten, bijd rage Hei ligdom

en Calamiteitenfonds,

9" -€: @ 9-= l-",]'i @:ïi'ir

VNB

Telefoon(073)681 Bl Il
E-mail info@vnb.nl

Website wwwvnb.nl

Pater van den Elsenstraat I 0

521 3 CD's-Hertogenbosch

Postbus 273

520 I AG 's-Hertogenbosch
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