
Bedevaart naar Lourdes … 
 

 
 
Broederschap Onze Lieve Vrouw van Alsemberg en Onze Lieve Vrouw van Muilen, gaat 
onder begeleiding van pastoor Sven met de bus op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw 
van Lourdes van 3 juli tot 10 juli 2023 
 
En ga je mee? 
Iedereen welkom. 
 
PROGRAMMA: 
 
DAG 1: Liedekerke – Lourdes 
Op de parking van de bibliotheek van Liedekerke, komt de bus voor 49 personen van 
Keolis bus4you, ons ophalen. Onderweg worden de nodige haltes voorzien en ’s middag 
gebruiken we onze zelf-meegebrachte picknick. Aankomst te Lourdes voor het 
avondmaal. 
 
 



DAG 2 t.e.m. DAG 6: Lourdes, verblijf van 5 volle dagen in volpension. 
Gezamenlijke plechtigheden op het heiligdom:  
- openingsmoment van onze bedevaart  
- lichtprocessie (kaarsjesprocessie)  
- internationale mis in ondergrondse basiliek Pius X op woensdag  
- sacramentsprocessie  
- vlakke kruisweg  
Mogelijkheden om in groep te doen:  
- verkenning heiligdom  
- wandeling in de passen van Bernadette: Moulin de Boly, Cachot, Moulin Lacadé, 
Moulin Gras enz. 
 
Iedere dag is er een vrije voormiddag of namiddag. Deze kan je zelf invullen volgens 
persoonlijke voorkeur, alleen of met een groepje al dan niet onder begeleiding. 
- doorgang door de grot 
- aanbiddingskapel 
- ''Geste d' eau” (vervanging van de baden) 
- grote kruisweg op de heuvel 
- 3 kerken boven elkaar: Rozenkransbasiliek, Crypte en Basiliek Onbevlekte 
Ontvangenis 
- museums: wassen beelden, klein Lourdes, burcht met Pyrenees museum …  
- rondrit treintje 
- overdekte markthallen: alle dagen in de voormiddag 
 
2 uitstappen: 
Bétharram: 
- grotten (deels toegankelijk voor minder mobiele mensen) 
- heiligdom Notre-Dame de Bétharram (bij voldoende tijd) 
Cirque de Gavarnie 
 
DAG 7: Lourdes – Nevers 
Na een vroeg ontbijt en met onze meegekregen picknick verlaten we, net als 
Bernadette, Lourdes om naar Nevers gaan. 
Aankomst in de namiddag. 
Avondmaal en overnachting in Hotel Kyriad Nevers Centre***. 
 
DAG 8: Nevers – Liedekerke 
Na een lekker ontbijt, wandeling naar het klooster van St. Gildard, het heiligdom van de 
H. Bernadette : “Espace Bernadette Soubirous”  
10.00 u.: eucharistie voorgegaan door priester Sven als afsluiting van onze bedevaart 
12.15 u.: warm middagmaal in het klooster 
13.30 u.: na ontvangst picknick, vertrek om ’s avonds terug te zijn in Liedekerke 
Tussendoor: bezoek kapel, glazen schrijn met het ongeschonden lichaam van de H. 
Bernadette. 
In kleine groepjes bezoek aan kleine museum. 
 
 



Onze hotels: 
Hotel National*** op 5 minuten lopen van het Heiligdom van Lourdes 
- bar, lounge met airconditioning en een receptie, open 24/24 en 7/7. 
- restaurant met airconditioning, maaltijden in buffetvorm  
- gratis wifi in het hele hotel, flat screen-tv 
- kamers met wc, bad of douche, haardroger en gratis toiletartikelen 
Hotel Kyriad Nevers Centre*** op 10 minuten van “Espace Bernadette Soubirous” 
- air conditioning, flatscreen-tv, wifi, bar, restaurant 
- kamers met wc, bad of douche, haardroger en gratis toiletartikelen 
 
Prijs inbegrepen: 
- busreis 
- verblijf in volpension (2 x lunchpakket) 
- uitstappen + inkom 
- verblijfstaksen 
- reisbijstandsverzekering 
- annulatieverzekering  
pluspunt: begeleiding door priester Sven 
 
In tweeperskamer: 850,00 euro/persoon 
Supplement singel: 210,00 euro 
Kinderkorting tot 10 jaar: 140,00 euro 
Voorschot: 260,00 euro/persoon 
 
Inschrijving: 
Vóór 2 april 2023, met overschrijving voorschot op de rekening van: Broederschap O.L.-
Vrouw van Alsemberg en Ter Muilen BE81 7350 5136 5124 
Na ontvangst van het voorschot bezorgen we u de bevestiging van uw inschrijving. 
Het resterende saldo te betalen tegen 26/05/2023. 
 
Aandachtspunten: 
1. bij inschrijving: adres + namen en geboortedatums deelnemers meedelen telefoon of 
eventueel email-adres 
2. heenreis: eigen picknick meebrengen  
3. terugreis – overnachting in Nevers kleine reistas voorzien, grote koffer blijft in de bus 
 
Verdere inlichtingen en inschrijvingen: 
broederschap.bedevaart@gmail.com 
Davy: 053 66 15 23 
Roos: 0476 68 93 91 
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