LOURDES | HEILIG LAND
AKEN EN HET LAND VAN HERVE

montfort
bedevaarten

2022

Diestsevest 55, 3000 Leuven
016/30.82.11
bedevaarten@mariaalcentrum.be
www.mariaalcentrum.be
Voor meer informatie over onze bedevaarten
verwijzen we graag naar onze website of neem
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Fietsbedevaart Aken e
’t Is hoogzomer en daar genieten we van tijdens deze fietsbedevaart door het glooiende landschap van
het Land Van Herve. Onze eigenste pater Jos Van
den Bergh neemt je mee langs het heiligdom van
Moresnet, de abdijbrouwerij van Val-Dieu en de dom
van Aken. Overnachten doen we op de 18e-eeuwse
site van de Molen van Medael.
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en Land van Herve

DATA:
• 19 – 21 augustus | Elektrische fiets  
Prijs: € 429
Begeleiding: pater Jos Van den Bergh
Het dagprogramma van deze bedevaart kan u
raadplegen op onze website
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Heilig Land

I

n Israël treffen we een smeltkroes van culturen. Het is de bakermat van drie grote wereldreligies. Joden, christenen en moslims hebben
er hun thuis gevonden en dat is uiteraard niet toevallig. Dit is de plek waar het voor ons christenen
allemaal begon. Op deze bedevaart verbinden we
ons met de heilige plaatsen van de Bijbel. Deze
rondreis langs een verscheidenheid aan landschappen brengt ons onder meer naar Jeruzalem,
Kana, Betlehem, Nazaret en het meer van Galilea.
Dit is een bedevaart die u een leven lang bijblijft.

DATA:
• 5 tot 15 september | Vliegtuig
Prijs: €2114
(-5% vroegboekkorting tot 1/6/22)
Begeleiding: priester Jan Van Raemdonck
Het dagprogramma van deze reis kan u raadplegen
op onze website
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Lourdes

‘Ga zeggen aan de priesters
dat men hier een kapel bouwt
en dat men hier in processie komt’

D

at zei Maria tijdens één van haar verschijningen aan Bernadette. Bernadette
haastte zich naar pastoor Peyramale en
gaf zo gehoor aan haar zending. Dankzij die daad
ontstond het heiligdom van Lourdes en kunnen wij
het leven in gemeenschap met Christus ervaren
op deze bijzondere plek.

DATA:
• 15 tot 21 juli | Trein
Prijs: €719
Begeleiding: priester Cor Bekers
• 12 tot 16 september | Vliegtuig
Prijs: €706
Begeleiding: pater Jos Van den Bergh
Het dagprogramma van deze bedevaart kan
u raadplegen op onze website

