
 

 

Een 375-jarig jubileum met een uniek feestprogramma. 
 
Juni 2017 viert het bedevaartoord haar 375 jarig bestaan. Op 1 juni 
1642 werd een afbeelding van de Troosteres der Bedroefden geplaatst 
in een kapelletje langs de weg. Niet veel later werd het door de 
pastoor van Kevelaer overgebracht naar een speciaal gebouwde kapel: 
de huidige Genadekapel. 
 

 
 
Het programma bevat vele bijzondere en unieke plechtigheden, 
waaronder de ‘Marientracht’, welke éénmaal in de 25 jaar plaatsvindt. 
 
Programma 1e dag, vrijdag 2 juni    (wijzigingen voorbehouden) 
Na een niet al te vroeg vertrek rijden we direct naar Kevelaer. 
Koffie/thee en iets lekkers worden in de bus geserveerd. We komen 
aan op de Marktplatz en checken gelijk in. Om 13.00 uur is er een 
lunch in het Witte Kruis. Daarna kunt u op eigen gelegenheid genieten 
in het jubilerende Kevelaer. Om 16.00 uur vieren we ons openingslof. 
Om 18.00 uur is bij de Genadekapel ‘Maria-aanbidding’, waarna de 
beeltenis van Maria in een draagbaar wordt geplaatst en in processie 
wordt gebracht naar de St. Antoniuskapel (kerk Oud Kevelaer). Daar 
wordt de avond en de nacht door gebeden. 

Het diner is daarom wat later, ongeveer 20,00 uur. Daarna staat het 
iedereen vrij te gaan bidden bij de beeltenis van Maria van Kevelaer. 

 

 
 

Programma 2e dag, zaterdag 3 juni    
Deze dag is het hoogtepunt van de feestelijkheden. Na een stevig 
ontbijt in uw hotel start men om 10.30 uur met het terugbrengen van 
het genadebeeld naar de basiliek. Om 11.00 uur begint daar de 
feestelijke en pontificale Hoogmis, welke eindigt met een processie 
met het Genadebeeld door de binnenstad van Kevelaer: een 
bijzondere en zeldzame gebeurtenis. 
Rond 14.30 uur wordt het rondgedragen Genadebeeld in de schrijn 
van de Genadekapel teruggeplaatst. 
Om deze reden is er geen gezamenlijke lunch gepland. U kunt op eigen 
tijd en naar eigen behoefte iets tot u nemen. Daartoe is voldoende 
gelegenheid in Kevelaer. Om 19.00 uur sluiten we deze bijzondere dag 
af met een gezamenlijk diner. 
 
Programma 3e dag, zondag 4 juni, 1e Pinksterdag 
Na het ontbijt van 8.00 uur in uw hotel, bereiden we ons voor op de 
pontificale Hoogmis van Pinksterzondag. Voor onze groep ook uniek 
dit hoogfeest mee te kunnen maken in Kevelaer. 
Na een warme maaltijd, rond 12.30 uur, nemen we afscheid bij de 
Genadekapel en gaan we (hopelijk) voldaan huiswaarts. 
 



 

 

Vertrektijden    Bij 5 personen per opstapplaats, wijzigingen voorbehouden. 

8.30 uur: Rotterdam, Conradstraat, busstation, halte Eurolines 
9.00 uur: Den Haag, centraal station, busplatform boven 
9.15 uur: Leidschendam, Heuvelweg bij tramhalte 2/6 t.o. Leidsenhage 
9.45 uur: Leiden, R.K. kerk St. Petrus, Lammenschansweg 
 
Deelnamekosten per persoon 
Vanwege de jubileumweek zijn kamers beperkt beschikbaar! 
- 2-persoonskamer met douche/wc € 220,- 
- 1-persoonskamer met douche/wc € 250,- 
- eigen vervoer    op aanvraag  
Kosten zijn incl. vervoer, 2x lunch, 2x diner, 2x overnachting/ontbijt, 
groepsreisverzekering en bedevaartkosten. 
 
Aanmelding en betaling 
U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier, voor 2 mei,  geheel 
ingevuld te zenden naar: Haagse Bedevaarten, p/a Weena 1053, 3013 
AL ROTTERDAM. Aanmelden vanaf 2 mei is mogelijk, alleen na 
telefonisch overleg vanwege de nog beschikbare kamers. 
Uw betaling dient gelijktijdig te geschieden met de aanmelding.  
U ONTVANGT GEEN ACCEPTGIRO. Het verschuldigde bedrag kan 
worden overgemaakt op banknummer NL43 INGB 0000 432545 t.n.v. 
Haagse Bedevaarten te Rotterdam onder vermelding van ‘Juni 
Kevelaer 2017’ en de naam/namen van de deelnemer(s). 
Annulering 
Bij annulering vóór 2 mei wordt € 50,- ingehouden op het te 
restitueren bedrag. Bij annulering vanaf 2 mei vindt geen restitutie 
plaats. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 

Geïnteresseerd?  
Zie www.bedevaart.nl mail info@bedevaart.nl of   010 – 4149577 
Haagse Bedevaarten, p/a Weena 1053, 3013 AL   ROTTERDAM    

 
 

 

Unieke bedevaart tijdens de 
feestweek 375 jaar Kevelaer 

van 2 juni tot en met 4 juni 2017  
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