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Lourdes in de winter
De februaribedevaart is
reeds vele jaren een vast
gegeven op ons bedevaartprogramma.
Het blijft een boeiend aanbod. Samen met bedevaarders van de Landelijke
Gilde willen wij de dagen
rond de herdenking van
de eerste verschijning op
11 februari en het feest
zelf intens beleven met
een goed begeleid programma. Ook voor de
viering van de jaarlijkse
‘Internationale ziekendag’
wil men in 2017 te gast
zijn in Lourdes, een bedevaartsoord waar zieken
een bevoorrechte plaats
hebben.

Onze Winterbedevaart naar het
genadeoord Lourdes heeft zijn
eigen stijl en charme. Het is vooral
telkens de moeite waard om deze
bedevaart met een vriendengroep
van harte te beleven.

8 - 12 februari 2017
TGV + autocar

Lourdes in de zomer

Pelgrimeren in Parijs

Na de schitterende bedevaart, in het Jaar
van de Barmhartigheid, hebben wij er
opnieuw heel veel zin in om er weer een
Topper van te maken. Lourdes in de
zomer blijft onze grote familiebedevaart
waar iedereen zich kan thuis voelen.

Parijs en omgeving heeft ook
op religieus vlak veel te bieden.
Een rijkdom aan kathedralen,
kerken, musea: de Sacré Cœur
op Montmartre, de kathedraal
Notre Dame in Senlis en in
Parijs, la Sainte-Chapelle, het
heiligdom van de Rue du Bac,
het Musée de Cluny…

• Kleine en grotere groepen vinden hun

gading en voelen zich sterker verbonden om daarna weer verder te gaan op
eigen bodem.
• Gezinnen met jonge kinderen maken
er een echt familiegebeuren van met
andere tochtgenoten.
• Jongeren helpen graag bij de zieken
en hebben er zelf heel veel deugd aan
om samen met tochtgenoten bedevaartdagen mee te maken bij de Lourdesgrot.
• Alleenstaanden, jong en minder jong,
en ook mensen uit andere
culturen worden van harte
opgenomen in de grote
familie en zeggen telkens
opnieuw hoe goed zij
zich hebben gevoeld.
• De zieken en personen met
een beperking weten dat
zij welkom zijn in een oord
van hoop en vertrouwen,
gedragen door het gebed van
vele bedevaarders en de zorg
van liefdevol helpende handen.

16 - 21 juli 2017

Naar de Hoge Alpen

Nieuw !!!

Op weg met Benedictus

Norcia, Subiaco, Rome, Montecassino, zijn plaatsen in Italië,
die voor altijd verbonden blijven met de stichter van de
benedictijnen en met het monnikenleven wereldwijd. In onze
reeks: ‘In de voetstappen van grote heiligen’ kan de heilige
Benedictus, patroon van Europa, niet ontbreken.

We nemen de uitdaging aan
om te pelgrimeren in deze wereldstad. Het kan een boeiende
tocht worden met bezoeken aan
grote getuigen uit een rijk verleden, mooie plekken, maar ook
met waardevolle ervaringen van
kerkbeleving in het Parijs van
vandaag.

Het heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van
La Salette, mag men terecht situeren in
de prachtige streek van de Hoge Alpen.
Het is een hele beleving om Frankrijk door
te reizen en terecht te komen op deze
mooie, eenzaam gelegen plek. Op de heenreis doen wij Châtillon-sur-Chalaronne aan.
Daar was 400 jaar geleden (1617) Sint-Vincentius à Paulo pastoor en hij richtte er een
vrouwenvereniging op die zich wijdde aan
de zorg voor armen en zieken. Hij is ook
nog bij ons een bekende en geliefde heilige.
Een gelegenheid om deze plaats, die hem
zo dierbaar was, te bezoeken. Op de terugreis staan de abdij Hautecombe en Vézelay
op het programma. Het wordt opnieuw een
veelbelovende en intense bedevaartreis.

Een tocht naar wortels van het monnikendom met een rijke
geschiedenis wordt dan ook een nieuwe uitdaging voor
deze bedevaartreis. Bezoeken aan Norcia, waar Benedictus
en zijn zus Scholastica werden geboren, aan Subiaco en aan
Montecassino, waar hij leefde en werkte en zijn regel ‘Ora et
Labora’opstelde, zijn vanzelfsprekend. Maar tevens gaan wij
op verkenning naar abdijen waar zijn spiritualiteit en werk
worden verder gezet: Sant’ Anselmo op de Aventijnheuvel in
Rome, de abdij Santa Maria di Farfa aan de voet van de Monte
Acuziano, een fascinerende plek vol rust en eenvoud met een
duizendjarige geschiedenis.
Deze schakel in een rij van grote figuren uit onze kerkgeschiedenis is niet te missen!

23 - 25 juni 2017

La Salette 1 - 6 sept. 2017

Rome en omgeving 15-21 mei 2017

Autocar

Autocar

Vliegtuig + autocar

