Triduüm
Datum
• 12 t/m 16 april 2019
• 27 september t/m 1 oktober 2019
Reissom
• vijfdaagse bedevaart naar Banneux: € 310
• toeslag 1-persoonskamer: € 40
De reissom is inclusief
• vervoer per luxe touringcar vanaf diverse opstapplaatsen
in Limburg naar Banneux
• vier overnachtingen op basis van vol pension
• volledig verzorgd bedevaartprogramma onder leiding
van eigen pastores
• deskundige medische verzorging
• op de heen- en terugreis een koffietafel in Maastricht
• reisverzekering en annuleringsregeling

Dagbedevaarten
Datum
• 15 mei 2019
• 9 oktober 2019
Reissom
• dagbedevaart (inclusief lunch en koffie met vlaai) € 44,00
• dagbedevaart (zonder lunch, koffie en vlaai) € 20,00

Inschrijving & meer informatie
Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met het Huis voor
de Pelgrim, Raadhuisplein 1, 6226 GN in Maastricht, 043 – 3215715 of
mail: banneux@huisvoordepelgrim.nl. Of bel met een lokale contactpersoon.
Noord-Limburg/Brabant
Blerick
Mw. Steenhuis-Schlooz
Venray
Mw. A. Rongen

077 38 26 908
0478 54 64 68

Midden-Limburg
Nederweert
Roermond
Weert

Mw. J. Hoeben
Mw. Hendriks
Mw. M. Vossen

0495 62 52 38
0475 31 04 13
06 50470103

Zuid-Limburg
Brunssum
Dieteren
Geleen
Holtum
Kerkrade
Landgraaf
Maastricht
Nieuwstadt
Ulestraten
Sittard
Stein
Susteren
Wolder

Parochiekantoor
Mevr. M. Verheggen
Mw. M. Smeets
Mw. N. de Vries
Mw. A. Heynen
Fam. Franken
Mw. B. Geraerds
Mw. J. van Prooyen
Mw. I. Cordewener
Mw. R. Gieskens
Mw. B. Fredix
Fam. Van Hinsberg
Diaken Bekker

045 52 50 731
046 44 92 901
06 23 57 8984
046 48 56 889
06 23 56 2440
045 53 18 931
06 57 58 9983
06 20 17 0225
06 44 13 5038
046 45 19 039
06 20 36 4530
046 44 93 231
043 43 36 714

Banneux, het Lourdes
van de Ardennen

Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Banneux
Bedevaarten 2019

Ontmoet de Maagd der Armen in Banneux
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 het Huis voor
de Pelgrim biedt Caritas Banneux Bisdom Roermond 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.
Het verhaal van Banneux
Op 15 januari 1933 zag het meisje Mariëtte Beco in de tuin van haar
ouderlijk huis in een schijnsel van licht een witte dame. In totaal zou
de dame acht keer aan haar verschijnen. Ze noemde zichzelf
de ‘Maagd der Armen’ en wees Mariëtte een bron aan. Ook zei
de verschijning: “Ik kom het lijden verlichten.” Bij de laatste ontmoeting
zei de dame: “Ik ben de Moeder van de Verlosser, Moeder van God.”
Heiligdom
In het heiligdom van Banneux is het geboortehuis van Mariëtte Beco
te vinden, alsmede de weg door het bos waar zij Maria zag en de bron
die daar ontsprong. Op de plaats van de eerste verschijning is een kleine
kaarsenkapel gebouwd. Verderop in het bos zijn enkele rolstoeltoegankelijke kapellen en een grote bedevaartkerk met wel meer
dan duizend zitplaatsen te vinden.

Reizen naar Banneux
Caritas Banneux en het Huis voor de Pelgrim bieden twee soorten reizen
naar Banneux aan: dagbedevaarten en meerdaagse reizen.
Dagbedevaart
Een dagbedevaart bestaat uit een bustocht vanaf een bepaalde opstapplek
in Limburg. U komt in de loop van de ochtend in Banneux aan, waar
dan een Nederlandstalige eucharistieviering plaatsvindt. Na de lunch
is er gelegenheid om deel te nemen aan het rozenkransgebed en
de ziekenzegening. Uiteraard is er ook tijd om op eigen gelegenheid
in het heiligdom rond te kijken of de winkeltjes te bezoeken. Aan het
einde van de middag brengt de bus u terug naar de opstapplek.

Verblijf
In Banneux verblijft u in het moderne en goed uitgeruste gastenverblijf
‘Hospitaliteit Banneux Notre-Dame’. De accommodatie beschikt over
tweepersoonskamers met toilet en douche en over voorzieningen voor
pelgrims die verzorging nodig hebben. Daarvoor zorgt ons team
van vrijwilligers.
Begeleiding
U wordt begeleid door ons eigen team van enthousiaste vrijwilligers,
bestaande uit pastores, verzorgenden en brancardiers. Zij doen hun
uiterste best om u in Banneux enkele onvergetelijke dagen te bezorgen.

Triduüm
Een triduüm is een vijfdaagse bedevaart, waarbij u drie volle dagen
in Banneux verblijft. De andere twee dagen zijn gereserveerd voor
de heen- en terugreis. Tijdens het triduüm wordt een volledig
Nederlandstalig programma aangeboden, begeleid door eigen pastores.
U kunt deelnemen aan eucharistievieringen, gebedsdiensten,
de kaarsenprocessie, de bidweg naar de bron, ziekenzegening,
boeteviering en handoplegging. Naast het religieuze programma
is er ook voldoende gelegenheid om de winkeltjes te bezoeken,
op een terrasje neer te strijken of andere pelgrims te ontmoeten.

Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1, 6226 GN Maastricht
043 – 3215715
banneux@huisvoordepelgrim.nl
www.huisvoordepelgrim.nl

