Programma 1-daagse
Vrijdag 10 augustus:
10.15 uur: verwachte aankomst in Kevelaer
11.00 uur: Hoogmis met koor en orgel Basiliek
12.30 uur: (facultatieve) warme lunch
14.15 uur: Kruisweg
16.00 uur: Lof met Sacramentsprocessie
17.15 uur: sluitingsplechtigheid
17.30 uur: gezamenlijke maaltijd met
aansluitend vertrek uit Kevelaer
20.30/21.00 uur: verwachte thuiskomst
Programma 3-daagse
Donderdag 9 augustus:
11.30 uur: lunch in Renswoude
14.00 uur: aankomst in Kevelaer
16.00 uur: H. Mis in de Kaarsenkapel
17.30 uur: diner
19.30 uur: plechtig Lof
20.30 uur: aansluitend lichtprocessie
Vrijdag 10 augustus:
09.00 uur: Rozenkrans en biecht (facultatief)
11.00 uur: Hoogmis met koor en orgel Basiliek
12.30 uur: lunch
14.15 uur: Kruisweg
16.00 uur: Lof met Sacramentsprocessie
18.00 uur: diner
20.00 uur: gezellige avond
Zaterdag 11 augustus:
09.30 uur: Broederschapsmis
12.00 uur: sluitingsplechtigheid met direct
aansluitend vertrek uit Kevelaer
14.00 uur: diner in Renswoude
17.00 uur: terugreis, 1e halteplaats

Aanmelding
U kunt zich aanmelden het bijgesloten
aanmeldingsformulier geheel ingevuld te
zenden naar:
Haagse Bedevaarten
p/a Weena 1053
3013 AL ROTTERDAM
Aanmeldingen na 25 juli onder voorbehoud van
nog beschikbare plaatsen. Meldt u daarom tijdig
aan.
Betaling
Betaling dient gelijktijdig te geschieden met de
aanmelding. U kunt het verschuldigde bedrag
overmaken op banknummer NL43 INGB 0000
432545 t.n.v. Haagse Bedevaarten te Rotterdam
onder vermelding van Kevelaer 2018 en de
naam/namen van de deelnemer(s).
U ontvangt geen acceptgiro.

1-daagse bedevaart naar Kevelaer
op 10 augustus 2018

Een bevestiging van uw deelname en de
definitieve vertrektijd/opstapplaats ontvangt u
enkele dagen voor vertrek.

3-daagse bedevaart naar Kevelaer
van 9 t/m 11 augustus 2018

Annulering
Bij annulering vóór 25 juli wordt € 20,00
(ééndaagse bedevaart) en € 50,00 (driedaagse
bedevaart) ingehouden op het te restitueren
bedrag. Bij annulering vanaf 25 juli vindt geen
restitutie plaats. In verband hiermee adviseren
wij voor de driedaagse bedevaart een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Meer informatie? Zie www.bedevaart.nl of via
info@bedevaart.nl of  010 4149577.

1-daagse op vrijdag 10 augustus 2018

3-daagse van donderdag 9 augustus tot en
met zaterdag 11 augustus 2018

Vertrektijden en opstapplaatsen*
7.30 uur: Den Haag
Centraal Station, boven op het busplatform
8.00 uur: Leiden
St. Petruskerk, Lammenschansweg
7.30 uur Delft
Centraal Station, busstation voorzijde
8.00 uur: Rotterdam
Conradstraat, busstation, halte Eurolines,
tegenover ingang ‘Fit For Free’
* Bij minimaal 5 deelnemers per opstapplaats en
wijzigingen voorbehouden.

Deelnamekosten per persoon
Volwassene:
- zonder warme middagmaaltijd
- met warme middagmaaltijd
Kind tot 14 jaar:
- zonder warme middagmaaltijd
- met warme middagmaaltijd

€ 53,00
€ 67,00
€ 26,00
€ 34,00

De kosten zijn inclusief vervoer per bus,
uitgebreide broodmaaltijd voor vertrek uit
Kevelaer, groepsreisverzekering en bedevaartkosten (drukwerk, porto, organist, stipendia,
onderhoud bedevaartattributen e.d.).

Voor de 124e keer sinds de oprichting in 1894
wordt de jaarlijkse zomerbedevaart naar Onze
Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd.
Één of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres
der Bedroefden is een bron van troost en geloof.
Tevens biedt het Genadeoord ook vele
mogelijkheden voor contact met medegeloofsgenoten en ontspanning.
De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele
liturgische plechtigheden (zie programma).
De geestelijke leiding heeft onze moderator
pastoor J.H. Smith uit Leiden.

Vertrektijden en opstapplaatsen*
8.30 uur: Wateringen
Verzorgingshuis De Ark, Herenstraat
9.00 uur: Rotterdam,
Conradstraat, busstation, halte Eurolines,
tegenover ingang ‘Fit For Free’
9.30 uur: Den Haag
Centraal Station, boven op het busplatform
9.45 uur: Leidschendam
Noordsingel, bushalte tegenover Shell
tankstation
10.15 uur: Leiden
R.K. kerk St. Petrus, Lammenschansweg
11.45 uur: Renswoude
Restaurant De Dennen, Utrechtseweg 34
* Bij minimaal 5 deelnemers per opstapplaats en
wijzigingen voorbehouden.

Deelnamekosten per persoon
- 2-persoonskamer met douche/WC
- 2-persoonskamer basis
- 2-pers.kamer D/WC/eigen vervoer
- toeslag 1-persoonskamer

€ 232,00
€ 212,00
€ 202,00
€ 32,00

De kosten zijn inclusief vervoer per bus, hotel,
(incl. alle maaltijden), gezellige avond,
groepsreisverzekering en bedevaartkosten
(zoals drukwerk, porto, bedevaartkaars,
organist, stipendia, onderhoud bedevaartattributen).

