Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Jongeren- en
Gezinsbedevaart

Samen naar Lourdes

Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstilling. En die
misschien zelfs helpt om God op
het spoor te komen. Als een echte
pelgrim. Dat treft, want wij zijn
het Huis voor de Pelgrim en onze
reizen brengen je verder!

Jongeren- en Gezinsbedevaart
Samen naar Lourdes
17 t/m 24 oktober (herfstvakantie) 2020
Met het hele gezin naar Lourdes
Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar uit Frankrijk.
Als ze op een dag langs een bergriviertje in de Pyreneeën loopt,
hoort ze plotseling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie
jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen
niet meer bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die jonge vrouw
in het wit…
Zo begon ruim 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes.
De jonge vrouw in het wit was Maria, de moeder van Jezus. Door
die bijzondere ontmoeting van haar met Bernadette werd Lourdes
een plek waar duizenden mensen uit de hele wereld samenkomen.
Volwassenen, maar ook heel veel kinderen en jongeren.
Aandachtig luisterend

Lourdes, een ontmoeting met Maria

Wie kan mee?
Jongens en meisjes, die bijna net zo oud zijn als Bernadette toen,
kunnen bij dezelfde grot Maria leren kennen. Wie dat een keer
wil meemaken, kan meegaan met onze speciale jongeren- en
gezinsbedevaart. In de herfstvakantie van 2020 gaan we met
gezinnen, tieners en jongeren Bernadette achterna. Ouders en
kinderen, grootouders en kleinkinderen kunnen samen kennismaken met Lourdes. Tijdens deze week is er een speciaal op
kinderen, tieners en jongeren afgestemd programma. Ook
deelnemers die zorg nodig hebben, zijn van harte welkom.
Maar in tegenstelling tot onze andere Lourdesreizen gaan er
deze week geen zorgvrijwilligers mee. U moet de zorg dus zelf
kunnen bieden. Een bijzondere pelgrim op deze bedevaart is
Mgr. de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch. Met deze diocesane
jongeren- en gezinsbedevaart sluit hij het bijzondere bisdomjaar
in het teken van de gezinnen af.
Wat gaan we doen?
We bezoeken de grot waar Maria verscheen. We gaan naar het huis
waar Bernadette met haar gezin woonde. We gaan kijken bij
de schaapskooi, waar ze op de dieren moest letten. We doen mee
aan de lichtprocessie: iedereen een kaarsje in de hand. En natuurlijk
gaan we naar de sneeuw die het hele jaar door op de toppen van de
Pyreneeën ligt. Buiten het programma is er ook genoeg gelegenheid
voor gezinnen om zelf iets te ondernemen. In Lourdes ligt alles op
loopafstand. Het wordt een herfstvakantie om nooit te vergeten.
Hoe gaan we?
We reizen met de bus. Deelnemers kunnen kiezen uit een nachtbus
die rechtstreeks naar Lourdes rijdt, of een dagbus. Tijdens de
heenreis van de 9-daagse dagbus logeren we in Beaune en in Gages.
Op de terugweg is er een overnachting in Nevers. In Lourdes
verblijven we in een gezellig hotel.
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Datum				Handtekening

Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze algemene reisvoorwaarden, zoals vermeld
op onze website, en wenst bovengenoemde personen als deelnemer in te schrijven. Ondergetekende gaat ermee akkoord
dat het Huis voor de Pelgrim zijn/haar persoonsgegevens verwerkt en is ermee bekend dat tijdens de reizen van
het Huis voor de Pelgrim foto's en video's kunnen worden gemaakt voor promotionele doeleinden.

Gewenste kamerindeling O Noteer namen kamergenoten
					 O Kiest voor
1-persoonskamer(s)
Opstapplaats				 O 's-Hertogenbosch
O Maastricht

Eigen bijdrage is dan slechts € 260

Kiest voor deelname aan
O 8-daagse busreis 17 t/m 24 oktober (kind t/m 18 jr € 345; volwassene € 690; toeslag 1-persoonskamer € 160)
O 9-daagse busreis 16 t/m 24 oktober (kind t/m 18 jr € 425; volwassene € 850; toeslag 1-persoonskamer € 220)
O Verzoek tot CZ-reductie (met medische indicatie) voor de deelnemernummers:
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Reisgegevens
Wanneer gaan we?
• 16 t/m 24 oktober, dagbus
• 17 t/m 24 oktober, nachtbus
Wat kost het?
Door subsidies kunnen we deze reis met extra korting aanbieden,
met zelfs een zeer speciale prijs voor kinderen/jongeren tot en
met 18 jaar.
8-daagse reis per nachtbus in 3* hotel
• Volwassenen als (mede)begeleider van
een of meer kinderen/jongeren		
• Kinderen/jongeren tot en met 18 jaar
• Toeslag 1-persoonskamer			

€ 690
€ 345
€ 160

‘Ik wil graag mijn eigen ervaring van Lourdes
doorgeven aan mijn kinderen. Dat kan alleen als
we daar ook echt samen zijn.’
Gezellig met vrienden op reis

Heilige Mis aan de Grot

9-daagse reis per dagbus in 3* hotel
• Volwassenen als (mede)begeleider van
een of meer kinderen/jongeren		
• Kinderen tot en met 18 jaar 		
• Toeslag 1-persoonskamer			

€ 850
€ 425
€ 220

Bijdrage zorgverzekeraar CZ
Verzekerden van CZ kunnen onder bepaalde voorwaarden
in aanmerking komen voor een korting op de reissom.
Deze regeling geldt voor deelnemers met een medische
indicatie, die minstens vijf jaar géén gebruik van deze mogelijkheid
hebben gemaakt. Als u voor een bijdrage van de zorgverzekeraar
in aanmerking denkt te komen, kunt u dit aangeven op het
inschrijfformulier. Inlevering van het inschrijfformulier betekent
niet dat uw aanvraag automatisch goedgekeurd is. CZ bepaalt op
basis van het totale aantal beschikbare plaatsen en de verstrekte
(medische) informatie wie voor een tegemoetkoming in de kosten
in aanmerking komt. Ten aanzien van de beslissing omtrent
deelname aan de bedevaart staat geen mogelijkheid van beroep
open! Wanneer u een positief antwoord heeft ontvangen, betaalt
u een eigen bijdrage van € 260 plus eventueel een 1-persoonskamertoeslag. De tegemoetkoming in de kosten geldt niet voor partners
of begeleiders die samen met u naar Lourdes reizen. Zij dienen
een eigen inschrijfformulier in te vullen.
Samen op de foto

Ook tijd voor een lekker ijsje!
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