Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier geheel ingevuld te zenden naar:
Haagse Bedevaarten
p/a Sint Martinuslaan 17
2273 AN Voorburg

Uw persoonlijke bedevaartintentie
Uw persoonlijke bedevaartintentie kunt u
meesturen met de aanmelding of bij vertrek
afgeven aan de busleider.

Aanmeldingen na 11 maart zijn alleen mogelijk
indien er nog plaatsen beschikbaar zijn. Meld u
daarom tijdig aan.
Betaling
Betaling dient gelijktijdig te geschieden met de
aanmelding. U ONTVANGT GEEN ACCEPTGIRO.
U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op
banknummer NL43 INGB 0000 432545 t.n.v.
Haagse Bedevaarten te Rotterdam onder
vermelding van Stille Omgang 2018 en de
naam/ namen van de deelnemer(s).
U ontvangt geen bevestiging van uw deelname.
Annulering
Bij annulering vóór 11 maart wordt € 5,ingehouden op het te restitueren bedrag. Bij
annulering vanaf 11 maart vindt geen restitutie
plaats.
Meer informatie?
Mail info@bedevaart.nl
of  010 4149577 of 070 3876701.

Eerst volgende bedevaarten:
• Kevelaer, op maandag 30 april en
dinsdag 1 mei
• Smakt, op zaterdag 12 mei
bedevaart naar St. Jozef
• Feestdag Maria van Kevelaer en
Algemene Leden-vergadering
Broederschap
op zaterdag 23 juni in het
Willibrordushuis, Oude Molstraat
35, 2513 BA Den Haag

STILLE OMGANG
AMSTERDAM in de nacht van
zaterdag 17 - 18 maart 2018

Aanmelding bedevaart STILLE OMGANG 2018

Groepen met meer dan 10 deelnemers kunnen,
alleen na overleg, op een eigen opstapplaats
worden opgehaald.
U wordt verzocht om 10 minuten vóór de
aangegeven tijd aanwezig te zijn.

( S.v.p. het gewenste aankruisen)

Dhr/mw: ....……..………………………………….………….
Dhr/mw: ............................................................
Straat:.................................................................
Postcode: ............ Plaats: ...................................
Telefoon:.............................................................
Geb.datum 1:........................ 2: .........................
E-mailadres:........................................................
Opstapplaatsen
 21.15 uur: Delft
Sacramentskerk, Nassaulaan 2, 2628 DH
 21.45 uur: Voorburg
O.L.V. ten Hemelopneming, Laan van Nieuw
Oosteinde 1-3, 2271 AB
Gaat u voor de eerste keer mee op bedevaart
met de Haagse Bedevaarten? Ja Nee
Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden
en heb de verschuldigde reissom gelijktijdig
met het insturen van dit formulier
overgemaakt.
………..…………………………………………….…………………
(Datum en handtekening)
Vóór 11 maart 2018 zenden aan:
HAAGSE BEDEVAARTEN
p/a Sint Martinuslaan 17
2273 AN Voorburg

In 1881 werd de eerste nachtelijke Stille
Omgang gelopen door het centrum van
Amsterdam. Herdacht wordt het Mirakel dat
daar in 1345 heeft plaatsgevonden. Op
wonderbaarlijke wijze bleef de Heilige Hostie
van een zieke behouden en ook in het vuur
bleef deze onaangetast. Deze bedevaart staat
bekend als ‘Het Mirakel van Amsterdam’.
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de
137ste bedevaart in de nacht van zaterdag 17 op
zondag 18 maart. De intentie is:
Eucharistie = leven (Uit Ons dagelijks brood,
van Henri Nouwen)
Programma (wijzigingen voorbehouden)
21.15 uur: vertrek uit Delft met daarna om
21.45 uur: vertrek vanuit Voorburg
22.30 uur: verwachte aankomst in Amsterdam
met aansluitend het lopen van de Stille
Omgang door het centrum van Amsterdam
23.45 uur: Plechtige H.Mis in de Krijtberg (St.
Franciscus Xaveriuskerk) gevolgd door een
korte uitstelling van het Allerheiligste
01.15 uur: Vertrek naar Voorburg

Opstapplaatsen en heen- en terugreis
Om 21.15 uur vertrekt de bus vanaf de
Sacramentskerk, Nassaulaan 2 in Delft om naar
Voorburg te gaan, waar om 21.45 uur vanaf de
O.L.V. ten Hemelopneming kerk, Laan van
Nieuw Oosteinde 1-3, vertrokken wordt naar
Amsterdam. In de omgeving is voldoende
(gratis) parkeergelegenheid.
LET OP: bij terugkomst wordt u afgezet op
genoemde opstapplaatsen. Er rijdt dan geen
openbaar vervoer meer. U dient zelf te zorgen
voor vervoer om vanaf Voorburg of Delft thuis
te komen!
Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn € 15,- per persoon (tot
14 jaar is deelname gratis, indien begeleid door
een volwassene).
De kosten betreffen vervoer, groepsreisverzekering en bedevaartkosten.

