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Voor u ligt de brochure van het Huis voor  
de Pelgrim. In 2017 hebben we een ruim  
aanbod aan reizen naar Lourdes en andere  
bedevaartbestemmingen. Al vele jaren is er 
een nauwe en zeer goede samenwerking  
tussen de stichting Organisatie Limburgse 
Bedevaarten (OLB) en de stichting  
Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken 
(NLZ). Beide organisaties kenmerken  
zich door een eigen sfeer, maar het basis- 
programma dat in Lourdes wordt aangeboden 
is vrijwel identiek. Elk van de organisaties  
kan alleen maar functioneren door de zeer 
vele vrijwilligers die ervoor zorgen dat u  
een onvergetelijk reis kunt beleven.  

Om u een totaalaanbod van de Lourdes- 
bedevaarten 2017 te presenteren, is besloten 
om een  gezamenlijke brochure uit te geven. 
Beide organisaties hebben al bijna honderd 
jaar ervaring met het organiseren van 
bedevaarten naar Lourdes. Sinds vorig jaar 
heet het kantoor dat de reizen uitvoert  
‘Huis voor de Pelgrim’. De naam is nieuw, 
maar de service en kwaliteit zijn vertrouwd 
als altijd. Naast de bedevaarten naar Lourdes 
worden vanuit dit ‘huis’ ook reizen naar vele 
andere religieuze bestemmingen aangeboden.

Omdat we niet meer garant konden staan 
voor de kwaliteit van de bedevaarten per trein, 
hebben we helaas moeten besluiten om met 
deze vorm van vervoer te stoppen. Daarvoor in 
de plaats zijn de mogelijkheden van reizen  
per vliegtuig en bus verder uitgebreid.  
Ook de pastorale teams van de Limburgse  
Bedevaarten en de NLZ werken nauw samen. 
Samen hebben ze het pastorale thema voor 
2017 ‘Hij heeft grote dingen aan mij gedaan’ 
(een zin uit de lofzang van Maria) op een 
inspirerende wijze in het bedevaart-
programma verwerkt. 

We hopen van harte dat iedereen die in 2017 
met ons naar Lourdes of een van de andere 
bestemmingen gaat God op het spoor mag  
komen en via Maria iets van Zijn goedheid 
mag ervaren.

deken H. Smeets, 
voorzitter Stichting Organisatie 
Limburgse Bedevaarten 

pater W. van Meijgaarden sss, 
voorzitter Stichting Nederlandse 
Lourdesbedevaart voor Zieken 

dhr. O. Dols, 
directeur Huis voor de Pelgrim

Welkom bij onze reizen 
Vo
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w
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rd

De Organisatie Limburgse Bedevaarten en de NLZ-bedevaarten werken samen in het Huis voor de Pelgrim
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Altijd al willen weten waar de hemel 
op aarde te vinden is? In Lourdes! 
Vraag het maar aan de miljoenen 
pelgrims die elk jaar dit bedevaartsoord 
in de Franse Pyreneeën bezoeken. 
Elke dag gaan duizenden mensen naar 
de grot waar Maria in 1858 aan het meisje 
Bernadette Soubirous verscheen. 

Als Huis voor de Pelgrim bieden wij in 2017 
diverse reizen naar Lourdes aan. We doen 
dit in samenwerking met de Organisatie 
Limburgse Bedevaarten (OLB) en de 
Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken 
(NLZ). Deze twee organisaties staan al bijna 
100 jaar garant voor kwaliteit. We reizen 
per bus en vliegtuig. U heeft daarbij de keuze 
uit diverse mogelijkheden. 

Programma
Tijdens onze reizen naar Lourdes wordt een 
volledig verzorgd programma aangeboden. 
U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan 
vieringen, processies, verdiepingsmomenten, 
wandelingen door Lourdes en excursies naar 
de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is 
uiteraard een bezoek aan de grot van de 
verschijningen. Indrukwekkend zijn de grote 
internationale plechtigheden, met soms wel 
meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. 

Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met 
tientallen winkeltjes en terrasjes. Ook zijn er 
diverse musea, waar u meer kunt ervaren over 
de geschiedenis van Lourdes.  

Verblijf in Lourdes
Lourdes is een stad met letterlijk honderden 
hotels. Wij werken samen met een aantal 
hotels, dat qua prijs/kwaliteitverhouding tot 
de beste van Lourdes behoort. U kunt kiezen 
uit een drie- of een viersterrenhotel. Deze zijn 
uitstekend geoutilleerd. In bijna alle hotels 
is gratis wifi aanwezig. ’s Middags en ’s avonds 
worden er uitgebreide warme maaltijden 
geserveerd. Met eenvoudige diëten kan 
rekening worden gehouden. 

Vervoer
Voor de reizen naar Lourdes kunt u kiezen 
uit een reis per vliegtuig of bus. De vliegreizen 
zijn chartervluchten die speciaal voor ons 
naar Lourdes vliegen. De busreizen vinden 
plaats per luxe touringcar. 

Lourdes

De sfeervolle lichtprocessie is een van de hoogtepunten van een reis naar Lourdes
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6-daagse vliegreizen
Een vliegreis naar Lourdes is snel en 
comfortabel. Binnen twee uur vliegt u 
vanuit Nederland naar het eigen vliegveld 
van Lourdes. U wordt vervolgens met een luxe 
touringcar naar uw hotel gebracht, zodat 
u uitgerust aan uw bedevaart kunt beginnen. 
Eenmaal in Lourdes kunt u samen met alle 
andere deelnemers uit uw hotel aansluiten 
bij het gezamenlijk programma dat wij 
aanbieden. Alle vliegreizen vertrekken vanaf 
Maastricht Aachen Airport. Vanuit Den Bosch 
en Eindhoven wordt gezamenlijk busvervoer 
naar Maastricht aangeboden. De vliegtijden 
verschillen per reis. De exacte gegevens 
hierover ontvangt u bij uw reisbescheiden. 

Op het vliegveld wordt u welkom geheten 
door de reisleider die u de rest van de week 
zal begeleiden. 

Data 
• 14 t/m 19 mei (NLZ)
• 19 t/m 24 mei (OLB)
• 2 t/m 7 september (OLB)
• 7 t/m 12 september (OLB)
• 12 t/m 17 september (NLZ)

Prijs
• 6-daagse vliegreis (3* hotel)  € 830
• Toeslag 1-persoonskamer  € 160
• 6-daagse vliegreis (4* hotel)  € 895
• Toeslag 1-persoonskamer € 180

Vliegreizen

Een vliegreis naar Lourdes is snel en comfortabel Een kaarsje opsteken bij Maria
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Het is mogelijk om vanuit Nederland 
per bus naar Lourdes te reizen. De reizen 
worden gemaakt met luxe touringcars. 
Voor de busreizen naar Lourdes kunt u 
kiezen uit drie verschillende varianten.

• 9-daagse reis per dagbus 
 (met overnachting onderweg)
• 8-daagse reis per nachtbus 
• 8-daagse reis per zorgbus 

Busreizen
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9-daagse reis per dagbus
De 9-daagse busreis brengt u niet alleen 
naar Lourdes, maar laat u ook genieten van 
diverse mooie plaatsen onderweg. De heenweg 
vindt plaats via de Bourgognestreek, waar 
we onder meer het beroemde Hôtel Dieu
in Beaune bezoeken. De terugweg verloopt 
via Nevers. We bezoeken het klooster waar 
Bernadette gewoond heeft en waar ze ligt 
opgebaard.  In Lourdes kunt u samen met 
alle andere deelnemers aansluiten bij het 
gezamenlijk programma dat wij aanbieden. 
De maaltijden vanaf het diner op de dag van 
vertrek tot en met de lunch op de laatste dag 
zijn bij de prijs inbegrepen. De busreis wordt 
begeleid door een ervaren reisleider en een 
pastoraal medewerker. 

Opstapplaatsen/vertrektijden 
• Den Bosch  ± 8.30 uur
• Maastricht ± 11.00 uur
Afhankelijk van het aantal deelnemers 
zijn ook andere opstapplaatsen mogelijk.

Reisroute
• 1e dag: naar Dijon (overnachting)
• 2e dag: van Dijon naar Rodez (overnachting)
• 3e dag: van Rodez naar Lourdes 
 (aankomst voor de lunch)
• 4e t/m 7e dag: verblijf in Lourdes
• 8e dag: van Lourdes naar Nevers 
 (overnachting)
• 9e dag: terugreis naar Nederland

Data 
• 12 t/m 20 mei (NLZ)
• 17 t/m 25 mei (OLB)
• 31 augustus t/m 8 september (OLB)
• 5 t/m 13 september (OLB)
• 10 t/m 18 september (NLZ)

Prijs
• 9-daagse busreis (3* hotel) € 830
• Toeslag 1-persoonskamer € 220

8-daagse reis per nachtbus
De 8-daagse nachtbus is een heel praktische 
manier om naar Lourdes te reizen. De bus 
vertrekt in de middag vanuit Nederland 
en rijdt rechtstreeks door naar Lourdes, 
waar u de volgende ochtend aankomt. 
Onderweg worden uiteraard korte pauzes 
gemaakt. U reist op een comfortabele manier 
in een luxe royal class touringcar. Onderweg 
kunt u alvast kennis maken met de andere 
pelgrims van uw groep. Er worden drankjes 
geserveerd en voor de nacht zijn er 
desgewenst extra kussentjes beschikbaar. 
De reisleider zal u informeren over 
Lourdes en over interessante plaatsen 
onderweg. In Lourdes kunt u samen met 
alle andere deelnemers aansluiten bij het 
gezamenlijk programma dat wij aanbieden. 
De terugweg verloopt op dezelfde manier als 
de heenweg:  eind van de middag vertrek uit 
Lourdes en de volgende ochtend aankomst 
in Nederland. 

Opstapplaatsen/vertrektijden 
• Den Bosch ± 15.00u
• Maastricht ± 17.00u
Afhankelijk van het aantal deelnemers 
zijn ook andere opstapplaatsen mogelijk.

Data 
• 13 t/m 20 mei (NLZ)
• 18 t/m 25 mei (OLB)
• 1 t/m 8 september (OLB)
• 6 t/m 13 september (OLB)
• 11 t/m 18 september (NLZ)

Prijs
• 8-daagse reis per nachtbus 
 (3* hotel)  € 730
• Toeslag 1-persoonskamer  € 160
• 8-daagse reis per nachtbus 
 (4* hotel)  € 795
• Toeslag 1-persoonskamer  € 180
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Het bijzondere van onze reizen naar 
Lourdes is dat u ook kunt deelnemen als u 
mindervalide bent of een bepaalde mate van 
zorg nodig heeft. Mede dankzij de inzet van 
tientallen vrijwilligers is het mogelijk om 
een onvergetelijke bedevaart naar Lourdes te 
beleven. Voor het vervoer naar Lourdes kunt u 
kiezen uit een reis per vliegtuig of per zorgbus. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt 
u in Lourdes logeren in een hotel met beperkte 
zorg of in het zorghotel Accueil Notre-Dame. 

Verblijf in Lourdes

Hotel met beperkte zorg
Voor deelnemers die tijdens hun verblijf in 
Lourdes een lichte vorm van zorg nodig 
hebben, beschikken we over hotels met 
zorgmogelijkheden. Denk hierbij aan hulp 
met wassen, aankleden (steunkousen), eten, 
medicijnen toedienen of hulp bij mobiliteit 
etc. Dit zijn reguliere hotels die over dezelfde 
faciliteiten beschikken als alle andere 
hotels. Er zijn vrijwilligers aanwezig voor 
zorgondersteuning.

Zorghotel Accueil Notre-Dame
Onze reizen naar Lourdes zijn uniek, 
omdat u ook kunt deelnemen als u behoefte 
heeft aan veel persoonlijke verzorging. 

Onze vrijwilligers hebben zeer veel ervaring 
hierin. U logeert in het zorghotel Accueil 
Notre-Dame. Dit is een speciaal hotel dat 
beschikt over alle voorzieningen voor 
mindervalide pelgrims. U wordt hier intensief 
begeleid door een team van onze (medische) 
vrijwilligers. Het zorghotel Accueil 
Notre-Dame ligt op het terrein van de 
heiligdommen, vlakbij de grot en de kerken 
waar de vieringen worden gehouden. Uw 
partner, familieleden of andere begeleiders 
kunnen, als ze dat willen, in hetzelfde 
zorghotel logeren. We hebben de beschikking
over twee- of driepersoonskamers en in 
beperkte mate zespersoonskamers. 

Rolstoel of rollator
Deelnemers die gebruik maken van een 
rolstoel of rollator, kunnen deze in Lourdes 
gratis van ons lenen. In verband met de 
beperkte bagageruimte onderweg heeft dit 
onze voorkeur, boven het meenemen van 
een eigen hulpmiddel. Kiest u er toch voor 
om uw eigen rolstoel mee te nemen, dan moet 
deze opvouwbaar zijn. Elektrische rolstoelen 
kunnen alleen maar in overleg met ons 
worden meegenomen. Kiest u voor verblijf 
in een hotel of hotel met beperkte zorg dan 
is het aan te bevelen om zelf een reisgenoot 
mee te nemen, die uw rolstoel kan duwen. 
  

Reizen met zorg

Elk jaar gaan miljoenen mensen naar Lourdes
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6-daagse vliegreis met zorg
Bent u minder goed ter been, maar kunt u 
(eventueel met ondersteuning) wel enkele 
passen zetten, dan is de 6-daagse vliegreis 
voor u een prima optie. Als u helemaal géén 
stafunctie heeft, dan kunt u het beste kiezen 
voor een reis met de zorgbus. Maakt u gebruik 
van een rolstoel, dan is het in beperkte mate 
mogelijk deze in het bagageruim van het 
vliegtuig mee te nemen. Dit moet wel 
een inklapbare rolstoel zijn. Indien u een 
elektrische rolstoel heeft, kunt u het 
beste even contact met ons opnemen om te 
overleggen wat de beste wijze van vervoer is. 

Data 
• 14 t/m 19 mei (NLZ)
• 19 t/m 24 mei (OLB)
• 2 t/m 7 september (OLB)
• 7 t/m 12 september (OLB)
• 12 t/m 17 september (NLZ)

Prijs
• 6-daagse vliegreis met zorg 
 (3* hotel) € 830  
 (alleen in periodes NLZ)
• Toeslag 1-persoonskamer € 160
• 6-daagse vliegreis met zorg 
 (4* hotel) € 895
• Toeslag 1-persoonskamer € 180

Alle overige informatie over de vliegreis 
vind u op pagina 5.

8-daagse reis per zorgbus
Voor deelnemers die niet mobiel zijn of 
onderweg verzorging nodig hebben, rijdt 
er een speciale zorgbus naar Lourdes. Dit is 
een luxe touringcar met een rolstoellift en 
alle andere noodzakelijke voorzieningen. 
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie 
kunt u plaatsnemen op een van de stoelen 
van de bus, in uw eigen rolstoel blijven zitten 
of indien nodig liggend vervoerd worden. 
Met deze bus reizen ook verpleegkundigen 
en andere vrijwilligers mee, zodat alle 
noodzakelijke hulp direct voorhanden is.   

De zorgbus vertrekt in de loop van de 
middag vanuit Den Bosch en Maastricht 
en rijdt vervolgens rechtstreeks naar Lourdes, 
waar u de volgende ochtend aankomt. 
Voor mindervalide deelnemers is dit een 
comfortabele manier van reizen, voorzien 
van de meest noodzakelijke hulpmiddelen. 
De pelgrims die met de zorgbus reizen, 
logeren in Lourdes in het zorghotel Accueil 
Notre-Dame. In Lourdes kunt u samen met 
alle andere deelnemers aansluiten bij het 
gezamenlijk programma dat wij aanbieden. 

Opstapplaatsen/vertrektijden
• Den Bosch ± 14.00 uur
• Maastricht ± 17.00 uur

Data
• 13 t/m 20 mei (NLZ)
• 18 t/m 25 mei (OLB)
• 1 t/m 8 september (OLB)
• 6 t/m 13 september (OLB)
• 11 t/m 18 september (NLZ) 

Prijs
• 8-daagse reis per zorgbus 
 (zorghotel Accueil Notre-Dame)  € 830

Aandacht voor elkaar
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Bijdrage zorgverzekeraar CZ
Ons bureau mag zich verheugen in een 
unieke samenwerking met zorgverzekeraar 
CZ. Cliënten van CZ kunnen onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking komen voor 
een korting op de reissom. Deze regeling geldt 
voor deelnemers met een medische indicatie, 
die minstens vijf jaar géén gebruik van deze 
mogelijkheid hebben gemaakt. Als u voor 
een bijdrage van de zorgverzekeraar in 
aanmerking denkt te komen, kunt u dit 
aangeven op het inschrijfformulier. 
Inlevering van het inschrijfformulier betekent 
niet dat u automatisch in aanmerking komt 
voor deelname aan de bedevaart voor 
rekening van de zorgverzekeraar. 

CZ bepaalt op basis van het totaal aantal 
beschikbare plaatsen en de verstrekte 
(medische) informatie wie voor een 
tegemoetkoming in de kosten in aanmerking 
komt. Ten aanzien van de beslissing omtrent 
deelname aan de bedevaart staat geen 
mogelijkheid van beroep open! Wanneer u 
een positief antwoord heeft ontvangen, 
betaalt u een eigen bijdrage plus eventuele 
toeslag voor een 1-persoonskamer. 
De tegemoetkoming in de kosten geldt 
niet voor partners of begeleiders die samen 
met u naar Lourdes reizen. Zij dienen 
een eigen inschrijfformulier in te vullen. 

Prijs met korting van CZ
• Eigen bijdrage 3* hotel en accueil  € 230 
• Toeslag 1-persoonskamer  € 160 
• Eigen bijdrage 4* hotel  € 295
• Toeslag 1-persoonskamer  € 180

Bezoek de grot in Lourdes… …en ontmoet Maria
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Bedevaartorganisaties
Het Huis voor de Pelgrim is een 
samenwerkingsverband tussen diverse 
bedevaartorganisaties. Voor de reizen naar 
Lourdes zijn dit de Stichting Organisatie 
Limburgse Bedevaarten (OLB) en Stichting 
Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken 
(NLZ). Beide organisaties kenmerken 
zich door een eigen sfeer, maar het basis-
programma dat in Lourdes wordt aangeboden 
is identiek. Het staat u vrij om in te schrijven 
voor de periode die u het beste uitkomt. 

Begeleiding 
Onze reizen naar Lourdes worden begeleid 
door een eigen team van reisleiders, 
vrijwilligers die hand- en spandiensten 
verrichten, priesters, diakens, pastoraal 
werkers en meestal ook een van de 
Nederlandse bisschoppen. Voor pelgrims 
die een bepaalde mate van zorg nodig hebben, 
reizen eigen verpleegkundigen en artsen mee. 

Al onze Lourdesreizen omvatten:
• Vervoer per bus of vliegtuig 
 Nederland-Lourdes v.v.
• Transfer luchthaven Lourdes naar 
 en van hotel/zorghotel
• Verblijf op basis van volpension
• Volledig verzorgd (Nederlandstalig) 
 programma
• Eigen reisleiding 
• Begeleiding door eigen (medische) 
 vrijwilligers
• Reisverzekering en annuleringsregeling 

Advies nodig?
Als u twijfelt welke vorm van vervoer of welke 
accommodatie voor u het meest geschikt is, 
dan adviseren wij u graag bij het maken van 
uw keuze. Neem tijdens kantoortijden contact 
met ons op. Onze medewerkers staan u graag 
te woord en adviseren u – rekening houdend 
met uw persoonlijke situatie – wat voor u 
het meest geschikt is. Onze uitgebreide 
reisvoorwaarden vindt u op onze website 
huisvoordepelgrim.nl. 

Kinderkorting
Tijdens al onze reizen zijn kinderen natuurlijk 
van harte welkom. Kinderen tot en met 12 jaar 
kunnen meereizen tegen een korting van 50% 
op de normale reissom. Heeft u interesse 
om met het hele gezin of een groep kinderen 
aan een reis deel te nemen? Dan kunnen 
wij u eventueel een aangepast programma 
aanbieden. Neem geheel vrijblijvend 
contact op met onze medewerkers om 
de mogelijkheden te bespreken. 

Vrijwilligers
De bedevaarten naar Lourdes zijn alleen 
mogelijk dankzij de belangeloze inzet 
van honderden vrijwilligers. Wij zijn zeer 
dankbaar voor de inzet van deze enthousiaste, 
kundige en gemotiveerde medewerkers. 
Heeft u interesse om zelf ook vrijwilligerswerk 
bij onze organisatie te doen en op die manier 
iets voor de pelgrims te betekenen? 
Neem dan contact met ons op en informeer 
naar de mogelijkheden.

Algemene informatie Lourdesreizen
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Aanmelding 
Inschrijven voor onze reizen kan door het 
aanmeldingsformulier uit deze brochure in 
te vullen en naar ons op te sturen. Aanmelden 
kan ook via de website huisvoordepelgrim.nl.  

Op het aanmeldingsformulier kunt u uw 
wensen met betrekking tot reisdata, 
vervoer en verblijf kenbaar maken. Nadere 
bijzonderheden kunt u in een aparte brief 
bijvoegen. We proberen hier dan zoveel 
mogelijk rekening mee te houden. Vult u 
het formulier alstublieft duidelijk en 
nauwkeurig in.

• Vul per persoon één aanmeldingsformulier  
 in. U kunt daarvoor gebruik maken van 
 het formulier in deze brochure of van het 
 digitale formulier dat u op onze website 
 vindt. 
• U ontvangt een bevestiging van uw 
 definitieve inschrijving. 
• U ontvangt een factuur voor het betalen 
 van het totaalbedrag. 
• Alle genoemde prijzen zijn per persoon 
 op basis van een tweepersoonskamer, 
 tenzij anders vermeld.
• Aanbetalen is niet nodig.
• Het totaalbedrag moet uiterlijk acht weken 
 vóór de vertrekdatum in ons bezit zijn. 
• Denkt u bij vertrek aan een geldig paspoort 
 of Europese identiteitskaart.

• U dient zelf te zorgen voor vervoer naar 
 en van de opstapplaats in Nederland.
• De reisbescheiden ontvangt u uiterlijk 
 zes dagen vóór aanvang van de reis.
• Deelname is geheel op eigen risico.
• Het kan zijn dat vanwege uw persoonlijke 
 omstandigheden gevraagd wordt medische 
 gegevens te verstrekken. Eventuele 
 kosten voor het laten invullen van een 
 medisch formulier door een (huis)arts 
 zijn voor eigen rekening.
• Bij bezoek aan een specialist of 
 ziekenhuisopname in het buitenland is 
 de administratieve procedure eenvoudiger 
 indien u beschikt over een geldige 
 Europese gezondheidskaart, die officieel 
 Eureopean Health Insurance Card (EHIC) 
 heet. Als u zo’n kaart nog niet heeft, 
 vraag deze dan tijdig voor vertrek aan 
 bij uw zorgverzekeraar.

Reisverzekering en annuleringsregeling
Wij sluiten voor al onze deelnemers 
een collectieve reisverzekering af. 
Deze reisverzekering is alléén geldig voor 
mensen die in Nederland wonen. Daarnaast 
werken wij met een standaard annulerings-
regeling. U betaalt hiervoor niets extra’s. 
Alleen wanneer u daadwerkelijk annuleert, 
brengen wij € 50 administratiekosten in 
rekening. Indien bij annulering uw reissom 
nog niet is voldaan, ontvangt u alleen een 
factuur voor deze administratiekosten.

Op weg naar Lourdes
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Vertragingen
Voor het vervoer zijn wij afhankelijk van 
externe vervoersbedrijven en lokale 
omstandigheden. Het kan voorkomen dat 
er tijdens de reis of onderweg vertragingen 
optreden. De organisatie kan hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

Reisvoorwaarden
Op onze website zijn de reisvoorwaarden 
van onze organisatie vermeld. Het is 
belangrijk dat u voordat u zich inschrijft hier 
kennis van neemt. Indien u de voorwaarden 
schriftelijk van ons wilt ontvangen kunt u 
dit aanvragen via ons kantoor.

Plaatselijke contactpersonen 
Het Huis voor de Pelgrim werkt met lokale 
ambassadeurs, die verspreid door heel 
Nederland informatie over onze reizen 
verstrekken. U kunt vrijblijvend contact 
opnemen met een van de contactpersonen 
bij u in de buurt. Een overzicht van namen 
en adressen vindt u op onze website.

Bedevaarten financieel ondersteunen
Ziet u het belang van de bedevaarten in 
en wilt u ons werk ook financieel 
ondersteunen – bijvoorbeeld door het voor 
minder draagkrachtige pelgrims mogelijk te 
maken een reis naar Lourdes te maken – dan 
kunt u een bijdrage of legaat overmaken op 
rekeningnummer NL15 INGB 0001 0586 99 
t.n.v. Stichting Organisatie Limburgse 
Bedevaarten in Maastricht. Onze stichting 
is ANBI-erkend. Dit wil zeggen dat giften 
fiscaal aftrekbaar zijn. 

Pyreneeën Lichtprocessie
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Het Huis voor de Pelgrim biedt niet alleen reizen naar 
Lourdes aan, maar ook naar tal van andere religieuze of 
inspirerende plekken. Lees op de volgende pagina’s waar u in 
2017 en 2018 met ons naartoe kunt gaan. Wilt u meer hierover 
weten? Vraag dan per reis een uitgebreide informatie-
brochure aan of kijk op onze website: huisvoordepelgrim.nl 

Overige reizen
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Roma Aeterna! De eeuwige stad. Als je 
zo’n 2700 jaar oud bent, mag je jezelf eeuwig 
noemen. Rome doet dat. En terecht. En dan 
mag je ook trots zijn op wat je allemaal te 
bieden hebt. Aan geschiedenis, aan mooie 
gebouwen en pleinen, aan musea. Veel 
bezoekers gaan naar Rome voor de bekende 
plekken: de Sint-Pieter, het Pantheon, 
het Colosseum. Heel mooi natuurlijk. 
En je moet ze ook gezien hebben. Maar Rome 
is veel meer! Je raakt er nooit uitgekeken. 
Rome blijft eeuwig interessant. Daarom gaan 
we tijdens deze reis terug naar de eeuwige stad 
voor een kennismaking met het ándere Rome. 
Op zoek naar kerken, monumenten, pleinen 
en musea die vaak overgeslagen worden. 
De eeuwige stad blijkt dan verrassend fris 
en nieuw. Voor iedereen die terug wil: 
een weerzien met Rome!

Data
• 1 t/m 6 april

Prijs
• 6-daagse vliegreis naar Rome € 895
• Toeslag 1-persoonskamer € 210 

Verstopt tussen de heuvels van de Belgische 
Ardennen ligt Banneux. Niet meer dan een 
gehucht. Maar sinds de Mariaverschijningen 
van 1933 wereldberoemd als bedevaartsoord. 
In samenwerking met Caritas Banneux Bisdom 
Roermond bieden wij meerdere keren per jaar 
dagtochten of meerdaagse reizen naar Banneux 
aan. Ontdek het ‘Lourdes van de Ardennen’.  
De meerdaagse triduüms zijn ook geschikt voor 
zieke of mindervalide pelgrims.

Data Triduüm 
• 5 t/m 9 mei
• 29 september t/m 3 oktober

Data dagbedevaarten 
• 17 mei
• 11 oktober
 
Prijs 
• 5-daagse busbedevaart € 310
• Toeslag 1-persoonskamer € 40
• 1-daagse busbedevaart € 20 
• 1-daagse busbedevaart € 43,75 
 (inclusief warme lunch, koffie en vlaai)

Kaarsenkapel in BanneuxSint Pietersplein

Weerzien met Rome Banneux
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Santiago, kathedraal Keltisch kruis, symbool van Ierland

Buen Camino! Bepakt met rugzak en 
wandelstok gaan ze op pad. Op weg naar 
Santiago. Langs de ‘Camino’ – zoals de route 
heet – kom je altijd pelgrims tegen. Maar 
niet iedereen ziet zichzelf die afstand te voet 
of per fiets afleggen. Geen nood. Wij bieden 
een rondreis door Noord-Spanje aan naar 
Santiago. We gaan per vliegtuig naar Spanje 
en reizen daar met een touringcar verder. 
Onderweg bezoeken we steden als Burgos, 
León, Astorga, O Cebreiro en de monniken 
van Santo Domingo de Silos. Uiteraard staat 
ook een wandeling over een schitterend 
stukje van de Camino op het programma. 
We eindigen bij het heiligdom van de apostel 
Jacobus in Santiago. Buen Camino!

Data
• 31 mei t/m 6 juni 

Prijs
• 7-daagse rondreis 
 naar Santiago € 949
• Toeslag 1-persoonskamer  € 180

Flarden nevel hangen over het moeras. 
Achter de heuvels ruist de zee. Het uit ruwe 
natuursteen opgebouwde kerkje vormt één 
geheel met het landschap. Al eeuwenlang. 
In Ierland ontmoeten de Keltische en 
vroegchristelijke wereld elkaar. Het platteland 
vormt een interessant contrast met het 
stadsleven in Dublin. In de stad is het graf te 
vinden van de Limburgse pater Karel Houben. 
In juni 2017 is het 10 jaar geleden dat hij heilig 
werd verklaard. Een goede reden om Mount 
Argus te bezoeken. Daar werkte hij jarenlang 
en ligt hij begraven. En als we dan toch in 
Ierland zijn, maken we ook een rondreis door 
dat mysterieuze land. Op zoek naar mooie 
vergezichten en een lekkere Guiness. We gaan 
per vliegtuig naar Ierland en reizen daar met 
een touringcar verder.

Data
• 6 t/m 11 juli 

Prijs
• 6-daagse rondreis door Ierland € 849
• Toeslag 1-persoonskamer € 195
 

Santiago de 
Compostela 

Ontdek Ierland
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Lopen waar Jezus liep. Waar hij zat. Waar hij 
preekte. Waar hij geboren werd. Waar hij stierf 
én verrees. En tegelijkertijd ervaren hoe joden 
en moslims hier hun eigen heilige plaatsen 
koesteren. Soms zelfs dezelfde. Israël heet 
niet voor niets het Heilig Land. Tijdens onze 
rondreis bezoeken we bijzondere Bijbelse 
plaatsen in dit in alle opzichten bijzondere 
land. We komen op plekken waar anderen 
niet komen. En genieten tegelijkertijd van 
de natuur, de lokale keuken en van plaatselijke 
folkloristische tradities. Uniek aan deze reis 
is dat we ook mensen met een verschillende 
achtergrond ontmoeten. Zij vertellen over 
hun leven, hun geloof en hun hoop op 
vrede. Tijdens de reis zijn er diverse 
eucharistievieringen op Bijbelse plaatsen.

Data
• 5 t/m 17 september

Prijs
• 13-daagse rondreis 
 door Israël € 1990
• Toeslag 1-persoonskamer 
 (beperkt beschikbaar) € 590

Een echte volksheilige. Zo mag Gerardus 
Majella wel worden genoemd. Heel wat 
parochies, scholen en verenigingen in 
Nederland dragen zijn naam. Nu gaan we 
hem thuis opzoeken in Zuid-Italië. In streken als 
Campanië, Apulië en Basiliacata lijkt 
de tijd te hebben stilgestaan. Authentieke 
dorpen spelen verstoppertje achter magnifieke 
stadjes. Met een van de mooiste landschappen 
van Europa daar omheen geweven. Hier is 
Sint Gerardus geboren, getogen en gestorven. 
Met hem in ons kielzog volgen we het spoor 
terug van de paters redemptoristen, bij wie ook 
Gerardus Majella zich aansloot. We leren ook 
andere Zuid-Italiaanse heiligen kennen. 
Het Huis voor de Pelgrim biedt deze reis aan 
in samenwerking met Klooster Wittem. 
We gaan per vliegtuig naar Zuid-Italië en 
reizen daar met een touringcar verder.

Data
• 13 t/m 19 oktober

Prijs 
• 7-daagse rondreis naar 
 het land van Gerardus  € 849
• Toeslag 1-persoonskamer € 195

Israël: Unieke rondreis 
door het Heilig Land

Zuid-Italië: 
Het land van Gerardus

Materdomini, geboortedorp van Gerardus MajellaJeruzalem, Tempelberg
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Speciaal voor groepen biedt het Huis voor 
de Pelgrim reizen op maat aan. In nauw 
overleg verzorgen we een bedevaart, 
bezinnings- of spiritualiteitsreis die je 
verder brengt. Naar een bestemming of 
streek naar keuze. Dat kunnen dagtochten 
zijn. Of meerdaagse reizen. Met verblijf op 
één plek, of rondtochten. Alles is mogelijk 
en bespreekbaar. We leveren graag maatwerk. 
De reizen op maat zijn bij uitstek geschikt 
voor parochies, zangkoren, verenigingen, 
broederschappen, jongerengroepen, 
ouderenclubs of andere groepen 
belangstellenden. We helpen graag bij 
de voorbereiding en samenstelling van 
het programma. En we nemen veel werk 
uit handen.

Onze reizen brengen je verder. Ook in 2018. 
Het Huis voor de Pelgrim biedt dan onder 
meer bedevaarten en spiritualiteitsreizen 
aan naar: Rome en Assisi, Pater Pio/rondreis 
Zuid-Italië en nieuw in ons aanbod in 2018 
is een reis naar Malta: het eiland in de 
Middellandse Zee met een eeuwenoude 
christelijke geschiedenis, die begint bij 
de apostel Paulus. Heeft u interesse 
in een van deze reizen in 2018? 
Vraag nu al informatie aan.

Reizen op maat Reizen in 2018 

Stel uw eigen reis samen Nieuw in 2018: Malta
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Magazine voor de Pelgrim 
Het Huis voor de Pelgrim is betrokken bij 
de uitgave van een tijdschrift over bedevaarten 
en pelgrimages. Het blad verschijnt vier maal 
per jaar onder de titel ‘Lourdes, Magazine voor 
de Pelgrim’. Onze reizen brengen je verder. 
En ons magazine houdt je op de hoogte via 
fotoreportages, reisverslagen, nieuwtjes uit 
Lourdes en andere pelgrimsoorden, interviews 
met pelgrims en medewerkers, informatie 
over reizen die je verder brengen en 
achtergrondinformatie over pelgrimages.

Word abonnee!
Een abonnement op het tijdschrift ‘Lourdes, 
Magazine voor de Pelgrim’ kan ieder gewenst 
moment ingaan. Een abonnement kost slechts 
€ 8,25 per jaar bij betaling per automatische 
incasso of € 10,- bij betaling per acceptgiro.

Foto’s: ©Huis voor de Pelgrim, 
©Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, 
Matheu Bemelmans, Henk Koot en anderen.
Ontwerp: Query Design, Voerendaal
Druk: Tonnaer, Kelpen-Oler

Het team van het Huis voor de Pelgrim staat 
graag voor u klaar. V.l.n.r.: Sabine Gerardts, 
Matheu Bemelmans, Chantal Piters, Loes Brouwers, 
Olivier Dols, Marits Nelissen, Ruud Lemmens,
 Janine Moenen.

Informatie en aanmelding
Wilt u meer weten over de reizen in 
deze brochure of u aanmelden? Per reis 
is uitgebreide informatie beschikbaar. 
Neem contact op met het Huis voor 
de Pelgrim. 

Waar staat het Huis voor de Pelgrim?
Het Huis voor de Pelgrim staat in Maastricht. 
Van daaruit werken we voor pelgrims uit 
heel Nederland en daarbuiten. 

Wie wonen er in 
het Huis voor de Pelgrim?
De volgende organisaties vinden onderdak 
bij het Huis voor de Pelgrim: 
• Stichting Organisatie Limburgse 
 Bedevaarten (OLB)
• Stichting Nederlandse Lourdes 
 bedevaart voor Zieken (NLZ)
• Stichting Caritas Banneux Bisdom 
 Roermond 
• Stichting Stemmen uit Lourdes
• Enkele tientallen lokale en regionale   
 groepen die bedevaarten of bezinnings-  
 reizen willen maken.

Huis voor de Pelgrim
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Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1
6226 GN  Maastricht
T: 043 – 3215715
E: info@huisvoordepelgrim.nl 
I: huisvoordepelgrim.nl 

Ons bureau is geopend van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur. Directeur drs. O.L.F. Dols

Voorbehoud:
Alle informatie in deze brochure is onder 
voorbehoud en kan door omstandigheden 
gewijzigd worden. Tarieven kunnen in geval van 
tussentijdse prijsstijgingen worden verhoogd.


