
Samen op weg naar Lourdes    

Elk jaar wordt er vanuit de Marcellinusparochie een bedevaart georganiseerd naar Lourdes. 

De kracht van deze bedevaart is dat we met een eigen groep naar Lourdes gaan.  Veel 

mensen putten troost en bemoediging uit een bezoek aan deze Maria bedevaartplaats. Dit 

geldt niet alleen voor zieken en ouderen tot wie Lourdes zich traditioneel richt, maar ook 

voor gezonde mensen en jongeren. Velen maken een reis naar Lourdes en ieder vindt daar 

op zijn of  haar eigen manier datgene wat in het gewone leven van alledag vaak ontbreekt. 

Lourdes doet je wat!  

Enkele  reismogelijkheden: Parochiereis: donderdag 12 mei t/m dinsdag 17 mei 2016 , met 

het vliegtuig vanuit Eindhoven. (Vanuit Wierden / Enter wordt er busvervoer geregeld naar 

en van Eindhoven).  

Parallel aan de vliegreizen wordt er een bus geprogrammeerd.  Deze vertrekt 2 dagen eerder 

en is een dag later terug in Nederland.  Ook is het mogelijk om tijdens een aantal reizen 

gebruik te maken van de VNB –Lance. Dit is een unieke bus die pelgrims die van een 

(electrische) rolstoel gebruik maken of liggend vervoerd moeten worden, de mogelijkheid 

biedt om ‘zorgeloos’ naar Lourdes te reizen. Uiteraard zijn er meerdere vertrekdata.  

De vliegreis van de Marcellinus parochie wordt pastoraal begeleid door pastor Wilhelmien 

Wichers Schreur en diaken Harrie Eidhof.   

Wie komen er in aanmerking voor een bijdrage. U kunt een beroep doen op een bijdrage, 

indien u ziek of gehandicapt bent of zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt. 

Uiteraard is de bijdrage afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de middelen die wij tot 

onze beschikking hebben. U kunt slechts eenmalig in aanmerking komen voor een bijdrage. 

 In Lourdes is eventueel een rolstoel te leen. Hebt u intensieve zorg nodig die wij met onze 

vrijwilligers in het hotel niet kunnen bieden, dan is een verblijf in het zorghotel een optie. Zo 

kunnen wij er met z’n allen een fijne reis van maken.  

In verband met het beperkte aantal vliegtuigplaatsen, graag aanmelden voor 31 december 

a.s. Wilt u meer informatie, laat het ons dan even weten, wij komen graag bij u langs. Ans 

Tanke   tel. 0547-383179; Ina Bentert    tel. 0547-382478  

Draagt u Het Lourdeswerk een warm hart toe, dan kunt u ons steunen door een gift op 

bankrekening :NL45RBRB0828984115 


