
 
Heenreis maandag 17 juli 
Het vertrek uit de luchthaven in Zaventem is momenteel voorzien te 05u55 
met aankomst in Tarbes-Ossun rond 07u50. Formaliteiten en gratis vervoer 
naar het hotel in Lourdes. Ontbijt in het hotel. 
 

Terugreis vrijdag 21 juli 
Ontbijt in het hotel. Afreis aan uw hotel minstens 2 uur voor het vertrek 
van het vliegtuig. Gratis vervoer naar de luchthaven Tarbes-Ossun. Volgens 
de huidige planning vertrekt het vliegtuig in Lourdes rond 08u40 met 
aankomst in Zaventem rond 10u45.  
De definitieve uurregeling van vertrek en aankomst volgen later. 
 

GOED OM WETEN 

Voor gezinnen is er een speciale formule: FALO 

Folders en informatie op het secretariaat: 
Vrienden van Lourdes-Oostakker - Bedevaarten bisdom Gent vzw 
Dinsdag en donderdag van 14.00 u. tot 17.00 u. 
Onze-Lieve-Vrouwdreef 8, 9041 Oostakker 
Tel. : 09 234 28 50 - Fax: 09 234 28 10   
E-mail: info@basiliekoostakker.be 
 

lnschrijvingen: enkel en alleen door het insturen van het 
inschrijvingsformulier naar: 
Bedevaarten Vrienden van Lourdes-Oostakker 
P/A Govaka - Urbain Britsierslaan 5 - 1030 Brussel 
Tel.: 02 246 5 246 - E-mail: vriendenvanlourdes@govaka.be 
 

Voorschot en saldo: 
Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier zal u twee bestelbonnen 
ontvangen. U dient hiervan één ondertekend exemplaar naar het boven-
staand adres te Brussel terug te sturen. Samen met het terugsturen  
van de bestelbon zal u om de betaling van het voorschot worden gevraagd. 
Ongeveer zes weken voor het vertrek ontvangt u de factuur om het saldo 
te betalen.  
U kunt ook intekenen op een annulatieverzekering via het inschrijvings-
formulier (sterk aan te bevelen). Info en voorwaarden bij Govaka. 
 
Bedevaart naar Lourdes in samenwerking met Govaka, licentie A5417 

  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

BEDEVAARTEN BISDOM GENT 
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LOURDES 
17 - 21 juli – Vliegtuig 



DE HEER DEED AAN MIJ GROTE DINGEN 

 
 Beste vrienden, 
 

Vier volle dagen Lourdes: dat biedt onze vliegtuigbedevaart zijn 

deelnemers aan. Maandagmorgen vroeg in de lucht om na het ontbijt 

aan te sluiten bij het programma van de treinbedevaarders. Met hen de 

hele pelgrimstocht tot donderdagavond meemaken om vrijdag tegen 

de middag terug thuis te zijn... 

 

 ‘De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan’ zingt Maria in haar 

danklied, het Magnificat.  God heeft haar geroepen om moeder te 

worden van zijn Zoon. Door haar ja-woord heeft ze de mensen-

geschiedenis veranderd: wonderwerken via een eenvoudig meisje uit 

Nazaret. Dat is Gods werk, zingt ze. Nog grotere dingen doet God aan 

haar: onder het kruis van Jezus wordt ze ook onze moeder. Daarvoor 

kunnen ook wij Gods lof zingen en Hem danken, samen met Maria. 

En met Bernadette die door haar ontmoetingen met de ‘Dame van 

Massabielle’ ook uit een nietig bestaan getild werd om in alle 

eenvoud mensen dichter bij Maria en bij God te brengen. 

 

In Lourdes mogen we Onze-Lieve-Vrouw speciaal ervaren als 

‘Troosteres der bedroefden’ want altijd weer vinden mensen troost bij 

de grot. We zien haar daar als ‘Heil der zieken’ want ontelbaar veel 

zieken vinden er kracht en steun in het gebed en het samenzijn met 

lotgenoten. We herkennen haar als ‘Toevlucht van de zondaars’ want 

ze laat er proeven aan de bron van bekering. 

 

Onze zomerbedevaart biedt ons dit thema aan als verdieping van ons 

geloof, als kern van ons gebed om troost en genezing en vergeving, 

als uiting van onze lof en dank, omdat God grote dingen aan ons wil 

doen.  

Hartelijk welkom. 

 

Luk De Geest 

directeur 
 

 

 
PRIJSTABEL VLIEGTUIG LOURDES VAN 17 tot 21 JULI – 5 dagen 

 

Hotel 
Reissom in 

euro 

Toeslag 

Single 

Kind t/m 

6 jaar 

Kind t/m 

11 jaar 

Jongeren 

t/m 17 jaar 

Chapelle & Parc 675 152 270 405 608 

Op vraag van vele vliegtuigbedevaarders is er momenteel 1 hotel voor de 

vliegtuigreizigers aangeboden. 

Andere hotels zijn mogelijk op uitdrukkelijke aanvraag 

 
Prijzen onder voorbehoud van brandstoftoeslag en veiligheidtaks.  
 
Voor kinderen jonger dan 2 jaar: op het moment van de inschrijving na te vragen 
bij de luchtvaartmaatschappij. 
De prijzen voor jongeren en kinderen gelden onder voorwaarde dat het kind met 
minstens één volwassene de kamer deelt.  
In de hotels zijn alle kamers voorzien van bad of douche en toilet. 
 
 

ln de prijs is begrepen: 
 De reis per vliegtuig vanuit Zaventem naar Tarbes-Ossun en terug 

 Het vervoer van de luchthaven Tarbes-Ossun naar en van het hotel 

 Het hotelverblijf in vol pension (drie maaltijden daags – dranken niet 
inbegrepen.) 

 Kenteken van de bedevaart 

 Tekstboekjes voor de eigen vieringen 

 Een verblijftaks in Lourdes  

 Een bijdrage van 5 euro voor de opvangcentra voor zieken in Lourdes (in 
afspraak met het heiligdom in Lourdes). 

 


