Bedevaart Lourdes 2018
Aartsbisdom Utrecht
- per TGV, vliegtuig of bus Van 28 april t/m 5 mei 2018 organiseert het
Aartsbisdom Utrecht opnieuw een diocesane
bedevaart naar Lourdes. Dit is alweer de vierde keer.
Bij de vorige bedevaarten gaven steeds tussen de
1.000 en 1.500 deelnemers gehoor aan de oproep van
aartsbisschop Eijk om met hem naar Lourdes te reizen.
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Reisopties:
TGV: 28 april t/m 5 mei 2018
Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2018
Bus & VNB-Lance: 27 april t/m 5 mei 2018
Reizen per TGV is dit keer extra aantrekkelijk: dankzij een verkorte route bent u
met deze snelle treinverbinding vanuit Noord-Frankrijk in ruim 7 uur in Lourdes.
Heeft u zorg nodig, maar wilt u toch graag met de bus naar Lourdes? Dan is de VNB-Lance
iets voor u! De VNB-Lance is een bus die, naast gezonde pelgrims, ook plaats biedt aan
pelgrims die zorg nodig hebben, pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruik maken of
pelgrims die liggend vervoerd moeten worden. Medische en verpleegkundige begeleiding is
aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes, zodat u zorgeloos op reis kunt gaan.
In de bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht staat ontmoeting altijd centraal.
In Lourdes gaat het om de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met
de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is natuurlijk volop
gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens een bedevaart goed kennen, zo is de
ervaring. Die contacten gaan tijdens een bisdombedevaart vaak over de grenzen
van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen. En ze duren langer dan de
bedevaart: niet zelden ontstaat een band die levenslang stand houdt.

Meer informatie / inschrijven:

“Ik koester warme herinneringen aan onze
vorige bisdombedevaarten. Ik nodig iedereen
- jong en oud - uit ons bisdom dan ook uit
om in 2018 mee te gaan. Want samen naar
Lourdes reizen is een ervaring van blijvende
betekenis.”
Willem Jacobus kardinaal Eijk

- Zie de berichtgeving in uw eigen
parochieblad / op de website van
uw parochie
- Informeer bij uw parochiecoördinator
- Kijk op www.vnb.nl of
bel VNB: 073 - 6818111
- Kijk op www.aartsbisdom.nl/
bedevaarten, neem contact op via
tel.: 030 - 2361570 of mail de
coördinator van de reis, Ben
Lokate: lokate@aartsbisdom.nl

