
Bedevaarten naar Banneux 

 

In augustus zullen er weer bedevaarten plaats vinden naar Banneux in België. Hieronder vindt u 

meer informatie over deze bedevaarten. 

 

Banneux: zaterdag 24 tot en met zondag 25 augustus 

Bij voldoende deelname zal er een tweedaagse bedevaart plaats vinden naar Banneux. Deze wordt 

georganiseerd door het Banneux-Comité Twente-Salland. Het programma van deze bedevaart is 

anders dan voorgaande jaren. U vertrekt vanaf een nader bekend te maken opstapplaats naar Thorn 

in Limburg voor een lunch. Daarna reist u door naar Banneux. U verblijft in het kasteeltje 

Chaityfontaine, niet ver van het heiligdom. Na een warme maaltijd vindt er een Eucharistieviering 

op het heiligdom plaats en brengt u een bezoek aan de Bron. Op zondag woont u de Internationale 

Hoogmis bij. Deze mis wordt in het Frans, Nederlands en Duits gevierd. Na de lunch zal de 

Kruisweg worden gebeden en om 15.00 uur vindt er een internationaal Lof met pelgimszegen 

plaats. Daarna vertrekt u per bus naar Thorn voor een diner en in de loop van de avond arriveert u 

weer op uw opstapplaats. De kosten bedragen € 140,00 p.p. voor een tweepersoonskamer en wie 

een eenpersoonskamer wil, betaalt € 155,00 p.p. Een eventuele annuleringsverzekering bedraagt 

respectievelijk € 9,00 en € 10,65 p.p. Opgave is mogelijk tot en met 3 augustus. 

 

Banneux: vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 3 september 

Dit is het zogeheten ziekentriduüm, maar uiteraard mag eenieder die wil deelnemen aan deze 

bedevaart. U verblijft in de zogeheten hospitaliteit. Hier zorgen vrijwilligers voor u: zij zorgen dat u 

te eten en te drinken krijgt, maar helpen u ook indien nodig met de dagelijkse verzorging en indien 

u moeilijk ter been bent, zijn er rollators en rolstoelen beschikbaar en wordt u ook daarbij geholpen. 

Naast de bovengenoemde internationale vieringen zullen er ook andere Nederlandstalige vieringen 

zijn, zoals een dagelijkse Eucharistievieringen en viering met handoplegging. Daarnaast is er volop 

gelegenheid voor gezelligheid, tesamen met pelgrims en vrijwilligers. Deze bedevaart wordt 

georganiseerd door vrijwilligers uit het bisdom Utrecht en hierbij zal worden samengewerkt met het 

bisdom Den Bosch. De kosten bedragen € 330,00 per persoon en dit is inclusief alle maaltijden en 

verzekeringen. Opgave is mogelijk tot en met 15 juli. 

 

Voor informatie en opgave voor beide bedevaarten kunt u terecht bij Miranda Temmink, tel. 06-

15563596. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Miranda Temmink 

 


