Bedevaart naar Lourdes
De Emmanuelparochie wil voor de parochianen en andere belangstellenden de mogelijkheid
blijven bieden om jaarlijks op bedevaart naar Lourdes te gaan.
Lourdes is een plek waar iedereen kracht, inspiratie, geloof en energie kan vinden. Door
samen op reis te gaan naar deze bijzondere, helende, prachtig gelegen plek in de Pyreneeën,
kunnen wij net als zoveel mensen al meer dan 150 jaar doen dezelfde kracht, inspiratie en
berusting ervaren.
Gedurende de bedevaart zullen we met elkaar vieren, stil worden, processie lopen en de
handen opleggen. Ook ontmoeten we in Lourdes vele anderen. Natuurlijk parochiegenoten
maar ook andere pelgrims afkomstig uit veel landen. Mensen die je raken, verwonderen,
ontroeren of aan het lachen maken. Dat zorgt telkens weer voor heel bijzondere ervaringen.
Naast deze momenten kunt je natuurlijk ook alleen of met naasten even naar de grot gaan, een
kaarsje opsteken of de baden bezoeken. Ook is er gelegenheid voor ontspanning.
Een mooie tocht door de bergen maken, wandelen langs de Gave of genieten van een drankje
op het terras behoort allemaal tot de mogelijkheden.
Maar bovenal is Lourdes de plek voor ontmoeting met Maria.
Ook pelgrims met zorgbehoefte kunnen mee op bedevaart, hetzij met rolstoel, rollator of
andere hulpmiddelen voor zorg, deze kunt u lenen in Lourdes. Er is veel mogelijk, schroom
dus niet om dit aan ons kenbaar te maken.
U wilt een keer op bedevaart en wij zullen er alles aan doen om dat voor u te kunnen
realiseren. Ook kunnen wij eventueel voor een rolstoelduwer/begeleiding zorgen.
De reis is vaak met vliegtuig vanaf Airport Eindhoven, een enkele keer met bus of trein.
Informatie over bedevaarten voor komende jaren komen in de hernieuwing en op de website.
Contactpersoon Lourdeswerk Dalfsen;
Gerard Hollak, Telefoon: 0529 433331 of email: g.hollak@kpnplanet.nl
Zie voor beleving van vorige bedevaarten; Archief Bedevaarten, voor foto’s; Fotoalbum

