KEVELAER
BEDEVAART

1 - 3 JULI 2019
Amsterdam  Haarlem  Volendam  West-Friesland
Wij nodigen u van harte uit voor onze bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer van
maandag 1 tot en met woensdag 3 juli 2019, een gezamenlijke organisatie van de Haarlemse
Broederschap naar Kevelaer en de Amsterdamse, Volendamse en Westfriese bedevaart. Net als
voorgaande jaren. Bedevaartsdagen in Kevelaer zijn inspirerende dagen van geloof, bemoediging en gezellige ontmoeting. Meerdere priesters en diakens begeleiden deze bedevaart.
Mogen wij u op 1 juli op weg naar Kevelaer begroeten? En mocht u een andere geïnteresseerde
kennen? Neem hem of haar mee, want iedereen is welkom om kennis te maken met Kevelaer,
waar Maria ons als de Troosteres van de Bedroefden tegemoet komt.
Bedevaart naar O.L.V. van Kevelaer
Troosteres van de Bedroefden
Maandag 1 juli 2019
 vertrek vanaf de opstapplaatsen,
onderweg koffiepauze
 openingslof en
aanbieden bedevaartkaars
 Eucharistieviering
Dinsdag 2 juli 2019
 overweging kruisweg
 Sacramentslof
 Maria-uurtje (gebedsviering)
 feestelijke Eucharistieviering (met
koor en orkest van de basiliek)
 lichtprocessie
Woensdag 3 juli 2019
 Eucharistieviering
 zegening van devotionalia en
afscheid van Kevelaer
 begin middag vertrek naar huis
onderweg koffiepauze

Dea Broersen, Yvonne van Stiphout-Boos,
Eugène Jongerden, Jos Martens, Eric van Teijlingen
Kevelaer, het mooie en intieme Mariaoord
net over de grens in Duitsland, nodigt u
uit! Het programma voor dit jaar heeft de
bekende onderdelen van een Kevelaerbedevaart: het aanbieden van de bedevaartkaars, een Lof en aanbidding van
het Allerheiligst Sacrament, de kruisweg,
lichtprocessie enz. Naast het aangeboden
bedevaartprogramma is er voldoende gelegenheid voor persoonlijke devotie of
voor wat Kevelaer verder te bieden heeft
aan terrasjes en winkels. Het worden vast
weer diezelfde mooie dagen, die we de afgelopen jaren ook beleefd hebben.

Vertrek naar Kevelaer (1 juli 2019):
De bussen vertrekken (bij minimaal
5 deelnemers / wijzigingen voorbehouden):
A’dam (Sloterdijk)
Alkmaar
Haarlem
Heiloo
Langedijk
Volendam

Amstelveen
Beverwijk
Heemstede
Hoorn
Schagen
Zaanstreek

Deelname aan bedevaart:
Deze geheel verzorgde bedevaart omvat:
vervoer per luxe touringcar, koffie/thee
met gebak op heen- en terugreis, verblijf
in Kevelaer (logies, ontbijt, lunch en diner), collectieve reisverzekering en bedevaartkosten. Prijzen zijn per persoon:
 op basis van een tweepersoonskamer (met
douche/wc)
 op basis van een éénpersoonskamer (met douche/wc op de kamer)

€ 220,00

€ 250,00

Voor het Parkhotel geldt een toeslag van
€ 20,00 per persoon: € 240,00 p.p. bij een
tweepersoonskamer en € 270,00 bij een
eenpersoonskamer.
U kunt uw hotelwensen op het aanmeldingsformulier aangegeven. Niet alle hotels hebben een lift (Parkhotel en het Priesterhuis wel!). Ook kan het voorkomen dat
er geen douche/wc op kamer beschikbaar is. Er wordt naar gestreefd uw voorkeur en wensen te realiseren, maar het
kan zijn dat u in een ander hotel wordt
ondergebracht.
Bijzonderheden als een dieet (op medische
noodzaak) dienen op het aanmeldingsformulier te worden aangegeven.
Neemt u een rollator of opvouwbare rolstoel mee, dan graag ook vermelden op
het aanmeldingsformulier.
Gebruikt u medicijnen? Stop deze in uw
handbagage en neem uw medicijnpaspoort mee.

Aanmelding:
Aanmelding kan door het bijgevoegde
aanmeldingsformulier geheel ingevuld te
zenden naar (dit is mogelijk tot 15 juni):
Kevelaer bedevaart
p/a Staringstraat 7 G
1054 VM AMSTERDAM
U kunt de gegevens ook mailen naar ons
emailadres: kevelaerbedevaart@outlook.com
Graag één aanmelding per aanmeldingsformulier. Voor een tweede aanmelding
graag de achterzijde van het formulier gebruiken.
Betaling:
Betaling dient gelijktijdig te geschieden
met de aanmelding door overmaking op
NL67 INGB 0005 2625 19 t.n.v. I.P.M. van
Stiphout-Boos, o.v.v. “bedevaart Kevelaer
2018”.
Annulering:
Bij annulering vóór 15 juni zijn wij genoodzaakt een bedrag € 50,00 in te houden op
het te restitueren bedrag. Na deze datum
vindt geen restitutie plaats. Wij adviseren
u daarom een annuleringsverzekering af
te sluiten.
Een bevestiging van uw deelname ontvangt u uiterlijk 26 juni met de definitieve
informatie over het bedevaartprogramma, uw opstapplaats en de vertrektijd.
Meer informatie:
Neem voor uw vragen en/of opmerkingen contact op met:
Dea Broersen (06-25021417)
Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)
Jos Martens (06-16666900)
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)
voor Volendam: Hille Tol (0299-350928)
of mail naar: kevelaerbedevaart@outlook.com

Kevelaer bedevaart: 1 – 3 juli 2019
Achternaam pelgrim: ______________________________________________________________
Voornaam: ________________________________________________________________________
Geboortedatum: ___________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Telefoon: _____________________Emailadres:__________________________________________
Eventueel contactpersoon in NL (naam + telefoonnummer): _____________________________
__________________________________________________________________________________

Voorkeur hotel (in Priesterhuis en Parkhotel is lift aanwezig):

Priesterhuis

Parkhotel (toeslag ad €20,00!)

Gouden Appel / Goldener Apfel

Gouden Zwaan / Goldener Swan
Voor alle hotels proberen wij uw voorkeur te realiseren,
maar het kan voorkomen dat wij u een ander hotel moeten aanbieden.
Kamer:

éénpersoonskamer



tweepersoonskamer

Bij tweepersoonskamer,
met wie op de kamer: ____________________________________________________________
Dieetwensen?: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Voorkeur opstapplaats: ___________________________________________________________

ik neem een rollator mee

ik neem een rolstoel mee

Datum: _____________________

Handtekening: ________________________________

Kevelaer bedevaart, p/a Staringstraat 7 G, 1054 VM AMSTERDAM
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