
Lourdesreis 2020 

(van 18 tot en met 23 september 2020) 

 

Op 11 februari 1858 was de eerste van de 18 verschijningen van Maria aan Bernadette 

Soubirous (het meisje aan de grot) in Lourdes. Bij de 13e verschijning op 2 maart 1858 krijgt 

Bernadette de boodschap “Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen dat men er in 

processie naar toe moet komen.” 

Vanaf de verschijningen aan Bernadette is Lourdes een bedevaartplaats geworden waar 

jaarlijks miljoenen mensen naar toe trekken.  

 

Het Lourdescomité Heino organiseert (in samenwerking met de VNB) dit jaar voor de 

Emmanuelparochie een bedevaartsreis naar Lourdes. 

De reis zal plaatshebben van 18 tot en met 23 september 2020 

Het betreft een traditionele bedevaart met alle hoogtepunten van Lourdes en het Heiligdom en 

we gaan voor een vliegreis van 6 dagen.  

Alle relevante informatie is te lezen in de brochure, die voor geïnteresseerden achter in de 

kerk van alle geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie is neergelegd. 

De pastorale begeleiding tijdens de bedevaartsreis is in goede handen van pastoor André 

Monninkhof. Holtelleider bij deze reis is voor onze groep Ton van den Berg uit Heino. 

 

Er zijn pelgrims die al hebben aangegeven mee te willen naar Lourdes.  

Vanaf nu kan iedereen zich  concreet aanmelden via een van onderstaande contactpersonen. 

De contactpersonen nemen graag contact met u op om de aanmelding in orde te maken. 

 

De kosten voor deelname aan de Lourdesreis bedragen dit jaar 939 euro. Inbegrepen:   vlucht 

vanaf Maastricht en hotelkosten op basis van vol pension en  2persoonskamer). (vervoer naar 

vliegveld Maastricht v.v. is dus niet inbegrepen) 

Met pelgrims die dit bedrag echt niet kunnen betalen willen de contactpersonen in overleg 

treden en proberen een regeling te treffen, die de reis voor hen wel mogelijk maakt. 

 

Op 19 mei 2020 is er om 19.00 uur in de O.L.V. Maria ten Hemelopneming te Heino een  

Mariaviering. Na afloop van deze viering is er een informatiebijeenkomst voor 

deelnemers en geïnteresseerden voor de Lourdesreis.. 

Plaats van samenkomst hiervoor is:  Parochiecentrum Heino, (achter de kerk gelegen). 

Aanvang om 20.00 uur. We hopen in ons parochiecentrum een 25 tal pelgrims te mogen 

begroeten. Bent U er dan ook bij? 

 

Ton van den Berg en Catharien Smit,  

Lourdescomité Heino 

 

Contactpersonen in de Emmanuelparochie: 

Heino en Lierderholthuis:  Ton van den Berg (06-51107509) en  

                 Catharien Smit (0572-390914) 

Dalfsen:           Gerard Hollak (0529-433331) 

Dedemsvaart, Slagharen, Hardenberg en De Belte: Gerard Froeling (0523-613127) 

Hoonhorst:          Hermien Schoorlemmer (0529-401946) 

Lemelerveld en Vilsteren:  Janny Horstman (0529-460225) en 

                                            Lies Akkermans (0572-372003) 

Ommen:          Cisca Derks (0529-450438)  


