
Wie een deugddoende familie-
bedevaart wil meemaken, 
is van harte welkom in onze 
zomerbedevaart naar
het Pyreneeënstadje Lourdes.
Met families, kinderen, jonge-
ren, papa’s en mama’s, alleen-
staanden, zieken, 
mensen met een beperking, 
vrienden uit andere culturen 
die bij ons wonen, met onze 
bisschop, priesters en diakens, 
met de hele ploeg van het 
ziekenwerk en 
de mensen van de animatie en 
het secretariaat gaan wij op 
pelgrimstocht naar Lourdes
van 15 tot 21 juli.

‘DOE MAAR
WAT HIJ ZEGGEN ZAL’

is het rijk en boeiend
Lourdesthema 2018.

We willen er dan ook graag
rond bidden en werken.

8 - 12 februari
TGV + autocar

15 - 21 juli - TGV
16 - 20 juli - Vliegtuig

Met het vliegtuig en verder met autocarMet de autocar op wegMet de autocar op weg

NAAR LOURDES
ALS HET WINTERT

NAAR LOURDES
ALS HET ZOMERT

In februari

naar Lourdes gaan

en er een rustige bedevaart

en een intens feest

mogen beleven, is uniek.

Het blijft een boeiend

aanbod voor mensen die graag

de herdenking van de eerste

verschijning op 11 februari

bij de grot van Massabielle

zelf willen meemaken.

Het is meteen een uitgelezen

kans om met een vriendengroep

deze begeleide bedevaart

intens te mogen beleven.

Bij onze schitterende pelgrimstochten
‘Op weg met grote figuren’ blijft Sint-Franciscus
een steeds fascinerende plaats innemen.
Op weg gaan met de kleine troubadour is thuiskomen
in onvergetelijke herinneringen en nieuwe horizonten
ontdekken in het mooie, onuitputtelijke Umbrië.
In 2018 starten wij op plekken van de oude Etrusken.
Daarna belanden wij in de 13e eeuw na Christus,
waar Franciscus, Clara en hun volgelingen 
aan een gedurfd avontuur zijn begonnen.
Een boeiende tocht in een fantastische natuur en naar 
lieflijke plekken waar Franciscus leefde en zich thuis 
voelde. Wij gaan in zijn voetsporen.

Steeds nieuw en verrassend !

Naar Lisieux
11-14 september

         De versterkte
 kerken in Picardië

      25-26-27 augustus

Umbrië
1 - 7 mei 2018

Met

de

bedevaarten

BISDOM GENT

in 2018

pelgrimeren naar

    uitgelezen

        plaatsen

Wij trekken naar een heel aparte streek,

de Thiérache, die ligt onder de provincie

Henegouwen. Het is een landelijke streek, 

bezaaid met een rij ‘églises fortifiées’, ver-

sterkte kerkjes met een rijke geschiedenis.

Zij werden doorheen de eeuwen in de 

dorpen gebouwd om de inwoners te be-

schermen.

Het wordt een boeiende driedaagse tocht 

met op de heen- en terugreis nog tal van 

interessante plekken op het programma.

Een gebedstocht naar Lisieux is in het 
kader van onze bedevaarten een vaste 
waarde.
De kleine heilige Teresia is wereldwijd 
een geliefde heilige.
Zij komt uit het warme nest van de familie 
Martin. In 2015 werden papa en mama 
Martin-Guérin eveneens heilig verklaard. 
Een reden temeer om Lisieux opnieuw op 
ons verlanglijstje te zetten in 2018.


