
Aanmelding  
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en 
per post te sturen naar: 
Haagse Bedevaarten 
p/a Weena 1053 
3013 AL ROTTERDAM 
 
Aanmeldingen na 14 juni zijn alleen mogelijk indien er nog plaatsen 
beschikbaar zijn. Meld u daarom tijdig aan. 
U ontvangt geen bevestiging van  uw deelname. 
 
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 ‘Brielle 2022 en de naam/ namen van de deelnemer(s). 
 
Annulering 

Bij annulering vóór 15 juni wordt € 10,-  ingehouden op het te 
restitueren bedrag. Bij annulering na 15 juni vindt geen restitutie 
plaats.  
 
Meer informatie? 
Mail dehaagsebedevaarten@gmail.com of bel 010-4149577 of  
06-49890002. 
 
 

 

 
 

450 jaar herdenking  
HH. Martelaren van Gorcum 

1-daagse bedevaart naar Brielle  
op donderdag 30 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Programma donderdag 30 juni (wijzigingen voorbehouden) 
 
10.15 uur:  ontvangst in de bedevaartkerk met koffie en thee 
11.00 uur:  rondleiding over het heiligdom 
12.00 uur:  lunch  
13.15 uur:  Rozenkransgebed met ‘stil kwartiertje’ 
14.00 uur:  H. Mis met pastoor Smith 
14.45 uur:  koffie en thee 
15.15 uur:  Kruisweg in de omgang van het heiligdom 
16.15 uur:  vertrek naar huis 
 
Vertrektijden en opstapplaatsen* 
Wij verzoeken om 10 minuten vóór de vertrektijd aanwezig te zijn.  
8.30 uur: Leiden, R.K. kerk St. Petrus, Lammenschansweg 
8.45 uur: Leidschendam, Noordsingel, voormalige bushalte naast  
         parkeergarage Leidschenhage 
9.00 uur: Den Haag, busplatform CS, halte Flixbus 
9.30 uur: Rotterdam, busstation Conradstraat, halte Flixbus 
* Bij minimaal 5 deelnemers per opstapplaats en  
   wijzigingen voorbehouden. 
 
Deelnamekosten per persoon € 35,00 
De kosten zijn inclusief: vervoer, koffie en thee, lunch, groeps-
reisverzekering en bedevaartkosten (porto, drukwerk, stipendia e.d.). 
 
Uw bedevaartintentie 
Uw persoonlijke bedevaartintentie kunt u op de heenreis afgeven aan 
de busleider/bestuur. Bij vertrek ontvangt u hiervoor een envelop.  
De (vrijblijvende) bijdrage voor een intentie is € 10,00. 
 

Bedevaartboekje 
Pelgrims die al een eigen boekje hebben worden verzocht deze mee te 
nemen. Voor de pelgrims zonder eigen boekje zijn leenboekjes 
beschikbaar. Ook kunt u voor € 5,00 een eigen boekje aanschaffen. 
 
Coronamaatregelen 
Indien van toepassing, worden de op dat moment geldende corona-
maatregelen van de Nederlandse autoriteiten  gehanteerd! 
 
Lid worden van de Broederschap        
Wij nodigen u uit lid te worden van de ’s-Gravenhaagsche 
Broederschap naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Informatie kunt u 
krijgen bij de busleider of het bestuur. 
 
 

 


