
  

Begeleiding 

 Het Huis van de Pelgrim zorgt voor een hotelleider. 

 Namens onze parochie gaat pastor Annie Schothorst-Vos mee  

 als groepspastor. 

 

Informatiebijeenkomsten 

 Zondag 21 mei, 16.00 uur in de zaal bij de kerk in Bakhuizen.  

 Aansluitend is er een Mariavesper en uitstelling van het  

 Allerheiligste. 

 Woensdagavond 24 mei, 19.30 uur in de zaal bij de kerk in Joure. 

 

Gaat u met ons mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie / aanmelden 

Aanmelden voor 15 juli, maar het liefst zo spoedig mogelijk  

 

Anna-Marie Smit-van Heijningen  

Contactpersoon Huis voor de Pelgrim 

 

Telefoon: 

 

E-mail: 

 

Bedevaart naar Lourdes 

 

Met onze Heilige Christoffelparochie gaan we een bedevaartreis  

naar Lourdes (Frankrijk) maken. We reizen met bedevaartreis-

organisatie Huis voor de Pelgrim. 

 

We hopen dat velen van u mee gaan. Ervaringen van mensen  

die eerder deze reis hebben gemaakt laten zien dat het altijd  

weer indrukwekkend is en hoe waardevol het is om dit als  

groep te beleven. 

 

In 1858 verscheen Maria, de moeder van Jezus, achttien keer 

aan Bernadette Soubirous. Sindsdien zijn er kapellen en kerken  

gebouwd en gaan jaarlijks duizenden mensen op bedevaart naar  

deze bijzondere plaats. 



  

Het is een zorgbedevaart, dus in principe kan iedereen mee. 

 

• We verblijven in een goed 3-sterren hotel op loopafstand           

van het heiligdom. Degenen die weinig zorg nodig hebben  

 verblijven daar.  

• Degenen die meer en intensieve zorg nodig hebben logeren  

 in zorghotel Acceuil Notre Dame.  

 

Wanneer 

11 t/m 16 september 2023  

 

Programma 

Tijdens het verblijf in Lourdes wordt een 

volledig verzorgd programma aangeboden 

met vieringen, processies, verdiepings-

momenten, wandelingen door Lourdes  

en excursies naar de Pyreneeën. Hieraan 

kunt u – geheel vrijblijvend – deelnemen. 

 

Hoogtepunt van de reis is uiteraard de  

eucharistieviering aan de Grot, de plek 

 waar Bernadette Maria ontmoette en  

waar zij haar vroeg om een ‘Kerk’ te  

bouwen. 

 

Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden  

met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen.  

 

Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes  

en terrasjes. 

 

Ook zijn er diverse musea, waar u meer over de geschiedenis  

van Lourdes te weten kunt komen. 

 

 

Hoe 

Degenen die in het 3-sterren hotel verblijven gaan met het vliegtuig  

en vertrekken vanaf Maastricht Aachen Airport op 11 september.  

 

Vervoer naar het vliegveld is per bus, met als opstapplaatsen:  

 Mc. Donalds te Joure  

 het plein tegenover de RK-kerk in St. Nicolaasga en  

 Mc. Donalds te Lemmer. 

 

 De vertrek- en aankomsttijden zijn nu nog niet bekend. 

 

Degenen die intensieve zorg nodig hebben en die verblijven in het 

 Acceuil Notre Dame, reizen met een zorgbus. De reis kan afgelegd 

worden in een comfortabele Royal Class busstoel of in de eigen  

rolstoel (waarbij deze in de ligstand gezet moet kunnen worden)  

of op een ligbed. 

 

Deze zorgbus vertrekt 10 september in de namiddag vanuit Maas-

tricht en komt de volgende morgen rond 10 uur aan in Lourdes.  

Hij vertrekt 16 september voor de reis terug en is de volgende  

ochtend weer in Maastricht. Deze reis duurt dus 2 extra dagen. 

 

Op dit moment is er geen plaats meer in de zorgbus en komt u op  

de reservelijst. U kunt altijd informeren of dat nog zo is, want het  

kan zomaar zijn dat er een plaats vrijgekomen is. 

 

Kosten 

 De kosten voor deze bedevaart bedragen € 995, – pp,  

 toeslag 1-persoonskamer is € 170, -.  

 Als u bij CZ verzekerd bent krijgt u onder bepaalde voorwaarden 

korting. 

 Daarbij komen nog de kosten voor de bus die ons naar  

 het vliegveld van Maastricht brengt. 

 

 


