
Aanmelding  
U kunt zich aanmelden door het  aanmeldings-
formulier geheel ingevuld te zenden naar: 
 
Haagse Bedevaarten 
p/a Weena 1053 
3013 AL ROTTERDAM 
 
Aanmeldingen vanaf 7 september alleen indien 
nog plaatsen beschikbaar. Meldt u daarom 
tijdig aan. 
 
Betaling 
Betaling dient gelijktijdig te geschieden met de 
aanmelding. U ONTVANGT GEEN ACCEPTGIRO. 
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op 
banknummer NL43 INGB 0000 432545 t.n.v. 
Haagse Bedevaarten te Rotterdam onder 
vermelding van Heiloo 2017 en de naam/ 
namen van de deelnemer(s). 
 
U ontvangt geen bevestiging van uw deelname. 
 
Annulering 
Bij annulering vóór 7 september wordt € 15,-  
ingehouden op het te restitueren bedrag. Bij 
annulering vanaf 7 september vindt geen 
restitutie plaats. In verband hiermee adviseren 
wij een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
Meer informatie? 

Zie www.bedevaart.nl  

Mail info@bedevaart.nl   

of  010 4149577 

 

Uw bedevaartintentie 

Uw persoonlijke bedevaartintentie kunt u op 

de heenreis afgeven aan de busleider/bestuur. 

Bij vertrek ontvangt u hiervoor een envelop. 

 

Bedevaartboekje 

Tijdens de bedevaart wordt gebruik gemaakt 

van het bedevaartboekje van de Haagse 

Bedevaarten. Pelgrims die al een eigen boekje 

hebben worden verzocht hun boekje mee te 

nemen. Voor de andere pelgrims zijn er 

leenboekjes beschikbaar. Ook kunt u voor € 5,- 

een eigen boekje aanschaffen. 

 

                
 

  

        Andere activiteiten in 2017: 

• Marialof  

op zondag 8 oktober in het 

Willibrordushuis, Oude 

Molstraat 35, 2513 BA Den 

Haag. Aanvang 15.00 uur. 

• Kevelaer 

2-daagse sluitingsbedevaart  op 

dinsdag 31 oktober en 

woensdag 1 november. 

 

 

 
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw  

ter Nood in Heiloo 
 en de abdij van Egmond   

Maandag 18 september 2017 
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Aanmelding bedevaart HEILOO 2017 
( S.v.p. het gewenste aankruisen)  

 
Dhr/mw:  .....……..………………………………….…………. 
Dhr/mw:  ............................................................ 
Straat:................................................................. 
Postcode: ............ Plaats: ................................... 
Telefoon:............................................................. 
Geb.datum 1:........................ 2: .........................  
E-mailadres:........................................................  
 
Voorkeur voor opstapplaats 
     Rotterdam       Den Haag    
     Leidschendam       Leiden    
     Eigen vervoer 
 
Bijzonderheden     
rollator opvouwbare rolstoel  medisch dieet 
……………………………………………….………………………… 
…………………………………………….…………………………… 
…………………………………………….…………………………… 
 
Pelgrimeert u voor de eerste keer met de 
Haagse Bedevaarten?   Ja  Nee  
 
Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden en 
heb de verschuldigde reissom gelijktijdig met het 
insturen van dit formulier overgemaakt.  
 
………..…………………………………………….…………………  
(Datum en handtekening)  
 

Vóór 7 september 2017 zenden aan:  

HAAGSE BEDEVAARTEN 
p/a Weena 1053  
3013 AL  ROTTERDAM                 

 

 

 
 
Vaak mogen wij ondervinden dat de Heer zijn 
genade en bescherming verleent door zijn 
gezegende Moeder, die in Heiloo wordt vereerd 
als O.L.V. ter Nood, de Moeder die alle noden 
en zorgen van de mensen kent.  
Zij hoort elke stem, ook de zwakste.  
De geestelijke leiding heeft onze moderator, 
pastoor J.H. Smith uit Leiden. 
 
Programma (wijzigingen voorbehouden) 
 
10.15 uur: koffiedrinken in Heiloo 
11.00 uur: H. Mis met wijding bedevaartkaars  
12.30 uur: lunch in Heiloo 
13.45 uur: Kruisweg in de kloostertuin/kerk 
15.00 uur: plechtig Lof in de St. Adelbertabdij in                
Egmond met aansluitend bezoek abdijwinkel 
16.30 uur: vertrek en zegening devotionalia 
17.30 uur: diner in Haarlemmerliede 
20.00 uur: verwachte terugkomst in Leiden, de              
andere plaatsen later 
 

Vertrektijden en opstapplaatsen* 
 
8.00 uur: Rotterdam,  
Conradstraat, bustation, halte Eurolines, 
tegenover ingang ‘Fit for Free’ 
8.30 uur: Den Haag  
Centraal Station (boven op het busplatform) 
8.45 uur: Leidschendam 
Noordsingel, bushalte bij parkeergarage naast 
Shell tankstation 
9.15 uur: Leiden  
R.K. kerk St. Petrus, Lammenschansweg 
* Bij minimaal 5 deelnemers per opstapplaats en  
wijzigingen voorbehouden. 

 
U wordt verzocht om 10 minuten vóór de 
aangegeven tijd aanwezig te zijn. Vanwege het 
drukke programma kan niet worden gewacht. 
 

Deelnamekosten 
 
De kosten zijn € 65,- per persoon, incl. vervoer, 
koffie met gebak, lunch, diner, 
groepsverzekering en bedevaartkosten 
(drukwerk, porto, stipendia e.d.). 
 
 

 


