
Beste Portugalpelgrim

Welkom bij het eerste deelnemersbericht van de Portugaltocht! We zullen je
vanaf nu één keer per maand een update sturen over de reis: praktische
informatie, toeristische tips, inpaklijsten,... staan allemaal op het programma in
de komende maanden. Vamos! 

 

Portugal in Scherpenheuvel?!

Charlotte Braeckeveldt <charlotte.braeckeveldt@gmail.com>

FW: Portugese Pelgrimspost: eerste deelnemersbericht (mei) 
1 bericht

Charlotte Braeckeveldt <charlotte.braeckeveldt@ijd.be> 30 juni 2017 om 11:26
Aan: "charlotte.braeckeveldt@gmail.com" <charlotte.braeckeveldt@gmail.com>



Vorige week vrijdag trokken 240 misdienaars naar Scherpenheuvel. Wie daar
ook bij was? Hewoon Haan natuurlijk, onze pelgrimsmascotte! De Galo de
Barcelos is het nationale symbool van Portugal. Zijn verhaal gaat als volgt:  
 
'Een pelgrim op doorreis naar Santiago de Compostela komt aan in het stadje
Barcelos, in de Minho. Hier wordt hij valselijk beschuldigd van diefstal.
Tegenover de rechter houdt de pelgrim vol dat hij onschuldig is. De rechter, die
een gebraden haan aan het verorberen is, veroordeelt hem toch. Hierop
voorspelt de pelgrim dat de haan op het bord van de rechter drie keer zal
kraaien als bewijs van zijn onschuld. Op het moment dat men de pelgrim wil
ophangen, kraait de haan inderdaad en wordt de man vrijgelaten. De haan
staat symbool voor 'onvoorstelbaar geluk'.

Paus Franciscus in Fatima

Op 13 mei 2017 bezocht paus
Franciscus het Mariaheiligdom
Fatima. In 2017 vieren we 100 jaar



verschijningen in Portugal en daar
was de paus uiteraard bij! 

19de buitenlandse reis brengt
paus naar Portugal
Francisco en Jacinta zijn
jongste heiligen in de Kerk
Bezoek aan Fatima start met
gebed voor de wereldvrede

Belangrijk: deelnemersdag in Herentals

Vrijdag 21 juli gaat de deelnemersdag van onze reis door. We zullen eerst
onze benen trainen in de natuur, gevolgd door een infosessie met ruime tijd
voor vragen. Onderweg leren we elkaar kennen en proeven we van de
Portugese cultuur. 

Afspraak om 10u in het station van Herentals
Inschrijven is verplicht via Regi. 
Picknick meebrengen voor 's middags
's Avonds zorgen wij voor een warme maaltijd!
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