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 Woordje van de bisschop
Graag wil ik deze diocesane bedevaart bij 
u aanbevelen. Het wordt een uniek 
gebeuren, we gaan samen met Maria 
de weg van Nevers naar Lourdes, via 
Rocamadour.  Een diocesane bedevaart 
lijkt wat op een bisdom in het klein: 
gelovigen van vele rangen en standen, 
van diverse dorpen en steden, samen 
met elkaar onderweg. Soms hebben we 
nood aan nieuwe kracht of 
inspiratie voor onszelf. Of we verlangen 
naar een bredere verbondenheid met de 
kerkgemeenschap, ook internationaal. 
Ik nodig ook uit al wie 
verantwoordelijkheid dragen in een 
parochie of een pastorale eenheid. Soms 
willen we met enkele teamleden en 
medewerkers eens iets anders doen dan 
vergaderen en uitvoeren. Of we willen 
een mooie liturgie meemaken, zonder 
zelf vooraan te moeten staan.   
Voor iedereen kan deze bedevaart een 
welkome kans zijn: je hoeft jezelf en 
de anderen enkel in te schrijven, al de 
rest wordt door de bedevaart voor jullie 
geregeld.
Als bisschop doet het mij goed met 
jullie allen op tocht te gaan.

 + Johan Bonny

Met Maria op weg...
De rode draad doorheen de bedevaart zijn de 
gezamenlijke vieringen, voorgegaan 
door Mgr. Johan Bonny. 
Op zondagmiddag starten we met een 
zendingsmoment op een Mariale plek. We 
nemen de intenties van onze familie en 
vrienden mee en rijden naar Nevers.
Op maandag vieren we bij het lichaam van de 
heilige Bernadette en ontdekken haar rotsvaste 
geloof in Maria. Aansluitend 
bezoeken we het klooster waar ze stierf. In de 
namiddag sluiten we een stadsbezoek af met 
vespers in de kathedraal.
Dinsdag rijden we naar Rocamadour waar we 
ons laten verrassen door de schoonheid van 
het heiligdom. We vieren in de basiliek 
Saint-Sauveur en bezoeken de kapellen, 
ondermeer de beroemde kapel Notre-Dame 
met de zwarte madonna. Woensdag is er tijd 
voor een bezoek aan het stadje en een 
keuzeaanbod.
Woensdagmiddag rijden we door naar Lourdes. 
Daar verblijven we twee dagen in de nabijheid 
van Maria, vieren we aan de grot en wandelen 
we in het spoor van de jonge 
Bernadette. De kruisweg en de processies zijn 
beklijvende gebeurtenissen.
Op vrijdagavond vertrekken we uit Lourdes om 
op zaterdagmiddag thuis te komen. Gesterkt 
door de bedevaart kunnen we aan de Goede 
Week beginnen, uitkijkend naar Pasen.

CCV heeft een voorbereidend aanbod met 
maandelijkse bijeenkomsten over Maria in de 

Basiliek te Edegem. Alle info via
https://www.kerknet.be/ccv-antwerpen/evenement/stap-

je-mee-met-marie-programma



Met de autocar naar Nevers, 
Rocamadour en Lourdes
Op zondag 7 april 2019 vertrekken we 
vanuit Antwerpen en de Kempen naar 
Frankrijk. We volgen het spoor van Maria 
langs Nevers en Rocamadour om aan te 
komen in Lourdes.
We reizen met maximaal drie bussen en 
voorzien een begeleider per groep van 
25 deelnemers.
De pelgrimage voorziet verblijf in hotels 
(2 nachten Nevers, 1 nacht Rocamadour 
en 2 nachten Lourdes.) Dat betekent dat 
we letterlijk op weg gaan: we leggen in 
het totaal zo'n 2.400 km af. Op de reis 
via Nevers en Rocamadour naar Lourdes 
rijden we in etappes, op de terugreis 
komen we in één beweging naar huis 
(doorheen de nacht).
De bedevaart is toegankelijk voor 
iedereen die redelijk tot goed kan 
stappen. We leggen geen al te grote 
afstanden af en vaak is er een lift ter 
beschikking. 

Praktisch

Vertrek: zondag 7 april om 13.30 u 
(op drie verschillende opstapplaatsen).
Zelf te voorzien: lunchpakket en 
avondmaal (of onderweg aan te kopen).
Verblijf in volpension van maandag tot en 
met vrijdag. Op zaterdag 13 april is er 
ontbijtpakket voorzien (onderweg). Na de 
nachtrit is de aankomst in Antwerpen 
voorzien rond de middag.

Kostprijs 
Per persoon in 2- of 3-persoonskamer: 
750 euro 
(mogelijk na overleg: sociaal tarief en 
korting met vrijetijdspas).
Toeslag single: 95 euro (beperkt aantal).

Jongeren (+14) betalen 600 euro en 
mogen zonder eigen begeleider mee vanaf 
16 jaar.
Kinderen (-14) betalen een speciale 
bijdrage in gezinsverband. Neem contact 
op!

Inbegrepen voor iedereen:
~ busvervoer heen en terug
(maaltijden op de heenreis zelf te voorzien)
~ overnachtingen in volpension
~ annulerings- en bijstandsverzekering

niet inbegrepen:
~ dranken bij middag- en avondmalen

Praktisch

EXTRA
Voor maximaal 50 deelnemers is er een 
bijzonder aanbod: de 'sobere' bedevaart voorziet 
in Nevers en Rocamadour in een eenvoudig 
verblijf met een religieuze uitstraling, gelegen op 
of nabij de heiligdommen. In Lourdes verblijven 
we samen in hetzelfde hotel.

Meer informatie

Bedevaart 2019
Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen

Bedevaart2019@bisdomantwerpen.be
Contactpersoon: Christa Damen, 

0474-894164

Inschrijving
Inschrijven kan tot uiterlijk 31 december 

2018 (of tot de reis volzet is).
Stuur een e-mail of bel en u ontvangt het 

inschrijvingsformulier.

Wij zijn dankbaar om Maria,
onze voorgangster in geloof
dat rotsvast stand houdt.

Zij geeft ons woorden in de mond
om God te loven, te prijzen 

en te danken.
Hij doet grote dingen in en met hen 

die onverdeeld 'ja' zeggen 
op Zijn Woord.
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