1

Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten
Huis voor de Pelgrim

Wij trekken naar Gods huis!
Beknopte samenvatting toekomstvisie/beleidsplan
Op bedevaart gaan is een wezenlijk onderdeel in het leven van gelovige mensen. Alle
grote wereldgodsdiensten kennen plaatsen waar pelgrims naartoe trekken. Het op
tocht gaan helpt om God op het spoor te komen. In de rooms-katholieke traditie zijn
in de loop van de eeuwen tal van plaatsen ontstaan die als halteplaats op de
pelgrimstocht van het leven kunnen dienen. De Stichting Organisatie Limburgse
Bedevaarten (OLB) biedt sinds 1921 bedevaartreizen naar Lourdes aan. De laatste jaren
zijn daar ook andere bedevaartbestemmingen bij gekomen. Sinds het najaar van 2015
biedt de stichting deze reizen aan onder de naam Huis voor de Pelgrim.
Doel/missie
De Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten/Huis voor de Pelgrim wil mensen
ondersteunen in hun zoektocht naar God. Daarom organiseren we of werken we mee
aan de organisatie van pelgrimstochten naar rooms-katholiek geïnspireerde plekken of
naar omgevingen waar deze inspiratie ervaren kan worden. Bij al onze activiteiten
streven we naar een goede organisatie met een verantwoord pastoraal programma. Op
bedevaart gaan, betekent voor ons altijd samen op weg gaan (Gods volk onderweg).
Daarom bestaat ons aanbod uit activiteiten voor groepen.
Doelgroep
Zonder de kerkbetrokken gelovigen van ons te vervreemden, willen we met onze
activiteiten ook mensen bereiken die wat verder van de kerk staan. Daarom
ontwikkelen we naast de klassieke bedevaarten ook reizen/activiteiten met een breder
zingevingskarakter. Het religieuze aandeel in het programma varieert en wordt
afgestemd op de doelgroep. Onze pelgrimstochten kunnen meerdaagse reizen zijn,
maar ook activiteiten van één dag.
Professioneel
De Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten/Huis voor de Pelgrim werkt als een
professionele vrijwilligersorganisatie, die representatief is en kwaliteit biedt.
Vanzelfsprekend zijn onze pelgrimstochten goed georganiseerd en kan er in een veilige
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setting gereisd worden. Pelgrims moeten er op kunnen vertrouwen dat ze in zee gaan
met een betrouwbare organisatie. Waar geen sprake is van financieel gewin.
Vrijwilligers
De organisaties die samenwerken in het Huis voor de Pelgrim hebben samen de
beschikking over zo’n duizend vrijwilligers. Daar zijn we trots op! We willen hen graag
op een zinvolle wijze bij onze bedevaarten en andere activiteiten blijven betrekken.
Een goed vrijwilligersbeleid is hierbij van belang om de talenten van mensen op de
juiste plekken tot hun recht te laten komen.
Gelieerde organisaties
Onder paraplu van het Huis voor de Pelgrim werkt de Stichting Organisatie Limburgse
Bedevaarten nauw samen met onder meer NLZ, Caritas Banneux Bisdom Roermond,
het Marialegioen, de stichting Stemmen uit Lourdes, de Stichting Militaire
Lourdesbedevaart en overige partners.
Pelgrimstochten
De pelgrimstochten het Huis voor de Pelgrim zijn te verdelen in twee categorieën.
Mogelijk kom daar in de toekomst een derde categorie bij:
1. Lourdesbedevaarten
2. Overige bestemmingen
3. Bezinningsactiviteiten
1. Lourdes
Lourdes is een bijzondere en unieke bedevaartplaats. Het onderscheidt zich van andere
bedevaartplaatsen door zijn liturgisch programma en door de bijzondere aandacht
voor de zieken en gehandicapten. Vooral het feit dat zieke en gezonde pelgrims samen
op bedevaart gaan en dat waar nodig hulp geboden wordt door een kwalitatief zeer
goed vrijwilligersteam, maakt Lourdes uniek. Het organiseren van bedevaarten naar
Lourdes is en blijft vooralsnog onze hoofdactiviteit.
2. Overige bestemmingen
De afgelopen jaren hebben we ruime ervaring opgedaan met bedevaarten naar Rome,
Israël, Ierland (Pater Karel) en San Giovanni Rotondo (Pater Pio). Reizen naar deze
plekken zullen zeker onderdeel van ons programma blijven. Daarnaast gaan we ook
nieuwe bedevaarten of bezinningsreizen ontwikkelen naar bestemmingen die binnen
de katholieke traditie een bijzondere plek innemen.
3. Bezinningsactiviteiten
De derde – en gehele nieuwe – categorie ‘pelgrimstochten’ bestaat uit
bezinningsactiviteiten. Dit kunnen meerdaagse spiritualiteitsreizen zijn, maar
bijvoorbeeld ook wandeltochten of een retraite- of lezingenreeks. Een belangrijke
voorwaarde is wel dat het niet louter om culturele uitstapjes gaat, maar dat de intentie
steeds is om met mensen een spirituele weg af te leggen en hen te begeleiden in hun
zoektocht naar God.

