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BEDEVAARTEN	BISDOM	GENT	2018	



 
Beste vrienden, 

   

Met het feest van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw zelf 
in Lourdes zijn is een fantastische ervaring. 
We komen aan in een winters en stil Lourdes, ingetogen en 
intiem. Maar dag na dag wordt de menigte pelgrims talrijker. 
Samen met 25.000 gelovigen vieren we de 160e verjaardag van 
de eerste verschijning.  
Op de vooravond van het feest is er lichtprocessie en op 11 
februari zelf is er een feesteucharistie in de Pius X-basiliek. 
Daarna gaan we naar de grot voor het angelus. 
’s Namiddags is er aanbidding met ziekenzegening en het feest 
besluit met een lichtprocessie.  
Een unieke en bijzonder bemoedigende ervaring. 

 
Het pastoraal thema van Lourdes luidt: “Doe maar wat Hij u 
zeggen zal”. Het is een woord van Maria aan de dienaars op de 
bruiloft te Kana. (Joh. 2, 5). We worden door Maria uitgenodigd 
om – net zoals zijzelf – dienaars te worden van haar Zoon.  
Om attent zoals Maria, die merkt dat de wijn op is, oog te hebben 
voor de momenten dat het voor mensen mis begint te lopen.  
En dan in simpele gebaren (water aanbrengen) de nood te 
helpen lenigen. We kunnen daarbij rekenen op haar voorspraak 
en tussenkomst. En met haar vertrouwen dat haar Zoon alles ten 
goede zal keren, en ons laten delen in de overvloed van zijn 
gaven. 
Het bedevaartthema nodigt ons uit om God te danken voor zijn 
goede gaven van liefde, goedheid en zegen. 
 
Welkom op onze bedevaart waar we mogen delen in de overvloed van 
de bruidegom Christus.  
 
 Luk De Geest directeur 

 

 



 

 

Heenreis: donderdag 8 februari 

Rond 8.30 uur vertrek met de bus 
vanuit Gent naar Rijsel. Om 10u20 
vertrekt de TGV uit Rijsel naar 
Bordeaux St.-Jean (aankomst 
14u52). In het barrijtuig zijn warme 
dranken en frisdranken te verkrijgen 
Eigen picknick meebrengen voor 
het middagmaal is aangeraden. 
Aan het station van Bordeaux wacht 
een autocar ons op voor de rit naar 
Lourdes. Rond 18u30 aankomst 
aan het hotel in Lourdes. 
Avondmaal in het hotel.	

 

Terugreis: maandag 12 februari 

We rijden tegen de middag met de 
autocar naar Bordeaux waar we het 
middagmaal gebruiken. Om 15u08 
uur vertrek van de TGV naar Rijsel 
met aankomst om 19u45. Ook bij de 
terugreis zal het barrijtuig van de 
TGV open zijn. De directie van de 
bedevaart zorgt voor een licht  
lunchpakket. In Rijsel wacht een 
autocar ons op voor de terugreis 
naar België. Aankomst te Gent 
vermoedelijk rond 21u30. 

 

 

Dit kan je terugvinden in het programma  

We stellen u graag een programma van onze eigen bedevaart voor, 
dat ook aansluit bij de grote feestvieringen van 11 februari in Lourdes. 

 8 februari: Reisdag – Avondmaal in het  hotel – Groet aan de grot  

9 februari: Eucharistieviering aan de grot. Bezoek aan de plaatsen 
waar Bernadette verbleef.  

10 februari: Eucharistieviering – Kruisweg –  

 Kaarsenprocessie met  opening van het feest van 11 februari  

11 februari:  Internationale mis in Pius-X  voor de herdenking van de 
eerste verschijning - Angelusgebed aan de Lourdesgrot – Aanbidding 
en zegening van de zieken - Kaarsenprocessie.  

12 februari: Mis in kapel Kolbe en terugreis. Middagmaal in Bordeaux 

 



 

Prijs per persoon:    

Hotel Stella Matutina   528,00 euro   

  Toeslag voor éénpersoonskamer: 100,00 euro   

Hotel Saint-Sauveur   632,00 euro 

  Toeslag voor éénpersoonskamer: 128,00 euro   

Deze prijzen omvatten: de reiskosten met TGV  (2e klas) en de 
transferten met autocars voor heen- en terugreis; volpension in het 
gekozen hotel; kenteken en teksten voor eigen vieringen; middagmaal 
en broodjes op de terugreis.  

Inschrijven    

Wil het  inschrijvingsformulier terugzenden naar:   

Bedevaarten Vrienden van Lourdes-Oostakker  p/a: GOVAKA ,  Urbain 
Britsierslaan 5, 1030 Brussel  Tel. 02 246 5 246  

Email: vriendenvanlourdes@govaka.be  

Na inschrijving zal u een voorschot worden gevraagd. De definitieve 
afrekening ontvangt u later. Wie dat wenst kan  tevens inschrijven voor 
een annulatieverzekering. Die bedraagt 4% van de totale reissom. Info 
en voorwaarden voor deze  verzekering bij GOVAKA.  

Zorg zelf voor de Europese ziekteverzekeringskaart. Gratis bij uw 
ziekenfonds.  

*Uren en plaatsen van vertrek van de autocar worden u na inschrijving 
meegedeeld 

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  


