
Bedevaart naar Kevelaer 
donderdag 18 augustus 2022 

 
 
Dit jaar wordt er na twee jaargangen ‘thuisblijven’ opnieuw een 

dagbedevaart per bus naar Kevelaer in Duitsland georganiseerd. We 

vertrekken rond 8.00 uur ’s ochtends en we komen rond 20.00 uur ’s avonds 

weer thuis. Pastoor Goris en ook kapelaan Geelen reizen vanuit onze 

parochie met ons mee. Indien de corona-maatregelen in Nederland of in 

Duitsland deze reis alsnog niet mogelijk maken, wordt u direct geïnformeerd. 

 

Het programma in Kevelaer bestaat uit een eucharistieviering met eventueel 

aansluitend een korte processie langs de genadekapel, een kruisweg en een 

lof met afsluitende viering waarin zegening van de devotionalia. Tussendoor is 

er ruim tijd voor een kop koffie, een ijsje of een bezoek aan de winkeltjes. 

 

Inschrijven kan tot en met uiterlijk 31 juli 2022 door een enveloppe af te 

geven op de pastorie aan de Kloosterdreef 31 op werkdagen tussen 9.30 uur 

en 12.00 uur met daarin 20 euro en onderstaand volledig ingevuld 

inschrijfstrookje (graag 1 inschrijfstrookje per persoon). Buiten deze tijden kunt 

u eventueel de enveloppe in de brievenbus doen met de vermelding 

‘Bedevaart Kevelaer’. 

 

We gaan er van uit dat de reis prima verloopt. Voor alle zekerheid ontvangen 

wij toch graag, in navolging van alle grote reisorganisaties en vertrouwelijk, 

het zogenaamde thuisblijversnummer van een familielid of anders een goede 

bekende, wat wij kunnen bellen mocht er iets met u gebeuren onderweg 

(bijvoorbeeld als u in Kevelaer naar het ziekenhuis moet omdat u gevallen 

bent). Informeert u ook even deze bekende hierover? Alvast bedankt! 

 

U bent van harte welkom om deze bijzondere dag met ons mee te reizen! 

 

Christel Huijbregts-Bock 

Broedermeester Eindhoven-Noord van het Onze Lieve Vrouw Broederschap 

der Processie van Eindhoven en omliggende gemeenten 

 

 

Naam: dhr. / mevr. 

 

Straat + huisnr: 

 

Postcode + woonplaats: 

 

Mobiel nummer:     Telefoon thuis: 

 

E-mailadres: 

 

Thuisblijversnummer: 

 

Gebruikt rollator:  ja / nee  Gebruikt rolstoel:  ja / nee 


