
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bisdombedevaart Lourdes 
29 april t/m 6 mei 2023 

‘Waar de hemel de aarde raakt’ 



  

“Il suffit d’aimer” 

“Ga de priesters vertellen een 
kapel te bouwen” 

“Ga de priesters vertellen 
hier te komen in processie” 

 Wat kunt u verwachten? 
Lourdes in foto‘s 

 

“Ga drinken bij de fontein en was jezelf” 



 
 
 

 
 

In samenwerking met het Aartsbisdom Utrecht en het Huis voor 
de Pelgrim wordt een volledig verzorgd programma 
aangeboden met vieringen, processies, wandelingen door 
Lourdes en excursies naar bijvoorbeeld de Pyreneeën. 
Hoogtepunt van de reis is uiteraard de eucharistieviering aan 
de Grot, de plek waar Bernadette Maria ontmoette. We vieren 
dit samen met alle andere pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht. 
Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden 
met duizenden pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is 
Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkels en terrasjes. 
 
Aan de reis van het aartsbisdom kan iedereen deelnemen. Ook mindervaliden of 
mensen die zorg nodig hebben, zijn van harte welkom en kunnen dankzij de inzet 
van onze vrijwilligers een onvergetelijke reis beleven. 
 
Richtprijs  
• € 995,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer  
• € 170,- toeslag eenpersoonskamer 
 
De reissom is inclusief 
• Transfer per bus vanaf een centrale locatie naar Noord-Frankrijk v.v. 
• Vervoer per TGV van Noord-Frankrijk naar Lourdes v.v. 
• Transfer per bus van het station naar uw verblijf in Lourdes v.v. 
• Verblijf in goede 3*- hotels - volpension 
• Volledig verzorgd Nederlandstalig programma 
• Uitgebreide reisinformatie en gebedenboekje  
• Pastorale-, medische- en reisbegeleiding  
• Reisverzekering en annuleringsregeling 
 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor de Pelgrim 

van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden Meer informatie hierover is 

te vinden op de website: www.huisvoordepelgrim.nl 

 
Christoffel Reizen biedt ook de mogelijkheid om naar Lourdes 
te reizen, daarover vindt u meer informatie op 
www.christoffelreizen.nl 

 

http://www.huisvoordepelgrim.nl/
http://www.christoffelreizen.nl/


 
 

“Ik koester warme herinneringen 

aan onze vorige bisdom-

bedevaarten. Ik nodig iedereen – 

jong en oud – uit ons bisdom dan 

ook uit om in 2023 mee te gaan met 

deze lustrumeditie. Want samen 

naar Lourdes reizen is een ervaring 

van blijvende betekenis.” 
 

Willem Jacobus kardinaal Eijk 

 

Lourdes informatieavond  
27 februari 2023 
 

 
U bent van harte uitgenodigd voor de Lourdes informatie avond op 27 februari. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen Pastoor Jurgen Jansen en Ben Lokate, namens het Bisdom Utrecht, alle 
details rondom de bedevaart met u doornemen. Er is ook gelegenheid om u in te schrijven 
bij één van onze vrijwilligers uit de parochies. 
 
Voorafgaand aan de informatieavond vindt er een viering ter ere van Maria plaats in de St. 
Stephanus kerk in Borne. Daarna zullen we ons verzamelen in de Stephanshof naast de 
kerk. 
 
Datum:   27 februari 2023 
Tijd:   viering om 19:00 uur  
Locatie:   St. Stephanus kerk & Stephanshof in Borne 
 
TIP: Wilt u zich gelijk inschrijven, dan adviseren wij u om uw reisdocument mee te nemen 
zodat u de inschrijving gelijk compleet kunt maken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het Secretariaat pastoraal team: 
E-mail: contact@pastoraalteam.nl  
Telefoon: 074 - 349 22 12 


