Deelnemen

Zelf betalen of regelen

Deze bedevaart is een busreis met één
overnachting. Iedere parochiaan, jong, oud,
student en gezin wordt uitgenodigd voor
deze bedevaart. Het is mogelijk om een
rollator of opvouwbare rolstoel mee te
nemen. Ben je rolstoelafhankelijk en/of heb
je meer persoonlijke zorg nodig? Dan
kijken wij graag samen met jou naar de
mogelijkheden.

• Reis- en/of annuleringsverzekering.
• Vervoer van je woonplaats naar
de opstapplaats Wateringen v.v.
• Consumpties en overige uitgaven van
persoonlijke aard.
• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen
in de vervoerskosten of verschuldigde
(nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven,
behoudt VNB zich het recht voor deze
door te berekenen aan de pelgrim).
• Uitgebreide informatie over en de
boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze reis vind je op onze
website.

Prijs reisnummer KE1902
Pelgrim
€ 185,00
Toeslag eenpersoonskamer € 20,00

Bij de reis inbegrepen
• Vervoer per Tourist Class touringcar
BAB VIOS.
• Vieringen op en rond het heiligdom
• Eén overnachting in Parkhotel in
Kevelaer op basis van een
tweepersoonskamer en volpension.
• Jubileum diner in ‘s-Gravenmoer.
• Nederlandstalige reisleiding en pastorale
begeleiding.
• Fooien, belastingen, boekings- en
administratiekosten, en bijdrage
Calamiteitenfonds.

VNB
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl
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30 en 31 augustus 2019

jubileumbedevaart naar Kevelaer
1819 oprichting Broederschap Westlandse processie naar
O.L. Vrouw van Kevelaer

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

‘Heer, naar wie zouden wij gaan?’

Kevelaer

Wat kun je verwachten?

Kevelaer is een bedevaartplaats net over
de Duits - Nederlandse grens vlakbij Kleef.
Het heeft niet de bekendheid als Lourdes,
hoewel het verhaal over Kevelaer veel
ouder is. Rond Kerstmis van het jaar 1641
hoort de vrome marskramer Hendrik
Busman op de heide van Kevelaer nabij
een hagelkruis tijdens zijn gebed een stem:
"Bouw mij op deze plaats een kapelletje!"
Hij hoorde op drie verschillende dagen
deze geheimzinnige stem. Zijn vrouw zag

in een nachtelijke verschijning een
afbeelding van Maria als "Troosteres van de
bedroefden". Zij had een tijd eerder deze
afbeelding gezien in de handen van twee
soldaten. In die tijd na de pestepidemie van
1623 in die contreien werd de inspraak van
Maria vaak onder deze titel ingeroepen. In
1642 reeds kon de pastoor van Kevelaer
het genadebeeld in het door de
marskramer Hendrik Busman gebouwde
kapelletje plaatsen.

Ons vertrekpunt is de St Jan de Doperkerk
in Wateringen dat vele jaren als
Broederschapskerk heeft dienst gedaan.
De prachtige gebrandschilderde ramen
vertellen het verhaal van Kevelaer en
Lourdes. Na aankomst in Kevelaer krijgt u
eerst koffie met wat lekkers, daarna
brengen we een bezoek aan het heiligdom
met een korte rondleiding. In de middag is
er ruimte voor ontspanning, een bezoek
aan het stadje Kevelaer of deelname aan
een excursieprogramma. In de kapel van
het hotel bidden we als dagsluiting de
rozenkrans.

Op dag twee ontvangen we bij het
Raadhuisplein de pelgrims die alleen op
zaterdag 31 augustus naar Kevelaer komen.
Met een traditionele intocht door de
Hauptstrasse brengen we onze
bedevaartskaars naar de Kaarsenkapel.
Na de koffie met wat lekkers vieren we de
eucharistie in de Basiliek met o.a.
Mgr. J.H.J. van den Hende, ondersteunt met
zang en muziek.. In de middag kunt u
deelnemen aan de kruisweg en als afsluiting
in Kevelaer is er een Marialof. Deze
jubileum bedevaart naar Kevelaer sluiten
we af met een diner in ‘s-Gravenmoer.

Contactpersonen Westlandse Bedevaarten
De Lier
’s Gravenzande
Hoek v Holland en Heenweg
Honselersdijk
Kwintsheul
Monster
Maasdijk
Naaldwijk
Poeldijk
Wateringen

Anneke Bisschop
Peter en Christine Hendriks
Jacquelien de Bruijn
Ruud Overschie
vacature
Elly van Os
Nel van der Arend
Marga van Adrichem
vacature
Elleke van der Knaap

T 0174 51 58 76
T 0174 41 58 28
T 0174 38 55 15
T 0174 88 22 77
T 0174 62 28 22
T 0174 28 08 80
T 0174 52 35 43
T 0174 62 67 97
T 0174 62 28 22
T 0174 29 38 22

Prachtige reis met veel belevingen

