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Bedevaartbrochure 2022 verschenen

De nieuwe brochure met het bedevaartprogramma 2022 van het Huis voor de Pelgrim is uit! Daarin
staan bedevaarten die de organisatie volgend jaar aanbiedt. Alle parochies krijgen deze op korte termijn
toegestuurd. De brochure is nu al te downloaden van de website van de bedevaartorganisatie.
Het Huis voor de Pelgrim, dat dit jaar het 100-jarig bestaan van een van z’n voorlopers viert, heeft bijna twee
seizoenen geen bedevaarten kunnen houden in verband met de coronapandemie. Voor komend jaar is wel weer
een volledig bedevaartprogramma samengesteld. De bedevaartorganisatie rekent erop dat de pandemie volgend
voorjaar zover is uitgewoed, dat groepsreizen weer verantwoord zijn.
In de brochure 2022 zijn maar liefst acht mogelijkheden te vinden om komend jaar naar Lourdes te reizen: een
winterbedevaart in februari, drie bedevaarten in april/mei en vier in september. Verder biedt het Huis voor de
Pelgrim in het nieuwe seizoen ook bedevaarten aan naar zeven andere bijzondere plaatsen. Naast de
Mariaoorden Banneux en Fátima zijn er bedevaarten naar Assisi en Rome, Israël, Santiago de Compostela en
naar pater Pio in Zuid-Italië. Heel bijzonder volgend jaar is een koorreis naar Ierland. Ook komt er een
bedevaart naar Rome rond de verwachte heiligverklaring van de Nederlander Titus Brandsma. Natuurlijk is het
in 2022 ook weer mogelijk om via het Huis voor de Pelgrim deel te nemen aan de kloosterwandelingen van De
Wandelmaat.
Regiobijeenkomst Roermond
Op woensdag 15 december is er – onder voorbehoud van de coronamaatregelen – bij het bisdom in Roermond
een bijeenkomst voor alle contactpersonen en nieuwe vrijwilligers in Limburg van het Huis voor de Pelgrim.

Ook vertegenwoordigers van parochiefederaties die interesse hebben om een bedevaart te organiseren zijn dan
van harte welkom. Deze regiobijeenkomsten worden in alle bisdommen gehouden. De bijeenkomst in
Roermond begint met een eucharistieviering in de Caroluskapel. Aansluitend is er een presentatie over de
bedevaarten in 2022 van het Huis voor de Pelgrim.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via e-mail of bel tijdens kantooruren met 043-3215715.
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