
Zelf betalen of regelen
• Reis van eigen woonplaats naar de 

opstapplaats/luchthaven v.v.

• Reis- en/of annuleringsverzekering.

• Consumpties, fooien en overige uitga-

ven van persoonlijke aard.

• Lunches op dag 4, 6 en 7

• Museum in Bari en S. Giovanni Rotondo 

• Excursie bustour door Rome 

• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen

in de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen – zoals  brandstof-

toeslagen – daartoe aanleiding geven,

behoudt VNB zich het recht voor deze

door te berekenen aan de pelgrim).

• Uitgebreide informatie over en de 

boekingsvoorwaarden die van 

toepassing zijn op deze reis vind je op

onze website.

VNB 
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl

27 septembter tot en met 4 oktober 2019

Prijs reisnummer IT1902
Pelgrim €   1.049,00

Toeslag eenpersoonskamer € 210,00

Informatie
Dea Broersen T 06 25 02 14 17 

E dea.broersen@gmail.com 
pastoor Eugène Jongerden

T 06 51 26 57 24
E ejongerden68@hotmail.com 
pastoor Eric van Teijlingen

T 06 13 71 64 64
E pastoor.van.teijlingen@gmail.com

Bij de reis inbegrepen
• Vliegreis Amsterdam-Bari en Rome-

Rotterdam met 1 stuks ruimbagage en 

1 stuks handbagage

• Luxe touringcar 

• OV-kaart in Rome

• Transfer van Rotterdam naar 3 locaties

in Noord-Holland

• Verblijf in driesterren hotels (logies en

diner) op basis van tweepersoonskamer

• Lunches op dag 1, 2, 3 en 5

• Pastorale en cultuurhistorische 

begeleiding

• Bedevaartprogramma 

(zie website VNB – reis: IT1902) 

• Startbijeenkomst op 

vrijdag 13 september (’s middags)

• Programma- en liturgieboekje

• Entree Scavi Vaticani en Vaticaans 

Museum 

• Fooien, belastingen, boekings- en 

administratiekosten, bijdrage Heiligdom

en Calamiteitenfonds.

8-Daagse reis naar

St. Nicolaas - Padre Pio -
Petrus & Paulus
Bari - S. Giovanni Rotondo - Rome

Dragers van het licht ....

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten



Eind september, begin oktober is een

mooie reis voorzien, waarbij we bijzondere
bedevaartsplaatsen bezoeken: Bari en San

Giovanni Rotondo in Zuid-Italië en Rome

in Midden-Italië. We bezoeken daar de 
heilige Nicolaas (van Myra), de heilige

Padre Pio en de graven van de heilige
apostelen Petrus en Paulus.

In veel sinterklaasliedjes zingen we dat de

goedheiligman uit Spanje komt. Maar in

werkelijk worden zijn relieken bewaard in

Bari, waar de kerk een bedevaartplaats is

voor katholieken en orthodoxe christenen

uit onder meer Rusland en Griekenland. 

In San Giovanni Rotondo heeft de kapucij-

ner pater Pio (van Pietrelcina) vele jaren

gewoond en gewerkt. Eind september

1968 overleed hij er.  Al bij leven werd

padre Pio als heilig gezien en jaarlijks 

bezoeken vele duizenden zijn graf. 

Rome is de stad waar rond het jaar 67 de

apostelen Petrus en Paulus de marteldood

stierven. Petrus werd gekruisigd en begra-

ven op de Vaticaanse heuvel en Paulus

werd onthoofd en begraven aan de 
Via Ostiense. 

Dragers van het licht
Wat deze heiligen uit onze geschiedenis

van de Kerk met elkaar verbindt is, dat zij

allemaal dragers van het licht zijn. Hun 

levensverhaal werpt een licht op de 

eeuwige waarden van geloof, hoop en

liefde. De apostelen trokken de wijde 

wereld in om de Blijde Boodschap te 

verkondigen. Wie waren zij? Stoere 

mannen of zwakke mensen zoals wij? 

Sint Nicolaas bracht, aldus de legenden,

licht bij hen die het moeilijk hadden. 
Padre Pio verlichtte velen van lasten en

zonden nadat ze bij hem hadden gebiecht.

Zo blijkt maar weer dat heiligen Gods licht

en liefde weerspiegelen.

Ook op het programma
Op 29 september bezoeken we ook
Monte S. Angelo, een bijzondere plek,

waar ‘God de wereld heeft aangeraakt’.

Die dag is het ook de feestdag van de

aartsengelen. Op 1 oktober maken we de

reis van Zuid-Italië naar Rome met een

tussenstop in Manopello (heiligdom 

S. Volto), waar een doek met het gezicht

van Jezus wordt bewaard. In Rome

ontmoeten we paus Franciscus tijdens de 

algemene audiëntie op de woensdag-

morgen. Ook bezoeken we het Vaticaans
Museum en de Friezenkerk. En we

nemen deel aan de vespers met 

Sant’Egidio (in S. Maria in Trastevere).

Prachtige reis met veel belevingen

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door  VNB.  VNB heeft ruim 135 jaar ervaring

in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De

uit voering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit

belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief:

als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht

staat hoog in het vaandel.  Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit

te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en

er vaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk

op www.vnb.nl VNB Betekenisvol ontmoeten


