
 

 

 

 

 

 

      

 

OOIT ONTMOETTE EEN JONG MEISJE MARIA IN BANNEUX… 

WAT WIL JIJ ONTDEKKEN OVER DEZE MAAGD DER ARMEN? 

Jongeren bedevaart naar Banneux (België) 

Thema: Voel jij je geroepen ….?  

7-8 oktober 2017 

     

Ben je 15 jaar of ouder en nieuwsgierig naar 

wat er bij een Maria bedevaart gebeurt? 

Teken dan in op dit aanbod van het 

Banneux-comité bisdom Rotterdam  

 

       

 

 

                                                     

 

  

Bedevaart,  

iets voor mij? 

Praktische informatie 

 Thema: Voel jij je geroepen …? 

 Weekend  7-8 oktober. Zaterdagochtend vertrek, 

zondagavond terug. We reizen met een bus.  

Slapen in kamers en meer persoons vertrekken. 

 Prijs: € 40,- p.p 15-20 jaar. € 50,- p.p 20+. Inclusief 

maaltijden en verblijf. 

 Begeleiding: diaken Ronald van Berkel en Joke Laan.  

 Opgave en informatie bij joke@laan-online.nl / 

r.vanberkel@rkdenhaag.nl  

 

http://www.google.nl/imgres?q=banneux&hl=nl&sa=X&biw=1093&bih=521&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=51mpbBT6jXPWvM:&imgrefurl=http://www.mariakoningin.nl/activiteiten/bedevaarten/hetverhaalvanbanneux/index.html&docid=_253vCOaVaz_5M&imgurl=http://www.mariakoningin.nl/images/banneux2.gif&w=449&h=659&ei=Y1KiUIDoNOKv0QXXqoGADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=2&dur=2115&hovh=272&hovw=185&tx=98&ty=140&sig=117647074596514774533&page=1&tbnh=149&tbnw=91&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:8,s:0,i:107
mailto:joke@laan-online.nl
mailto:r.vanberkel@rkdenhaag.nl


 
 
 
 
 

 

 Ooit ontmoette een jong meisje Maria in Banneux… 
wat wil jij van haar ontdekken? 

 
Een jongerenweekend in Banneux 7-8 oktober 2017 

 

Thema: voel jij je geroepen …? 
 
Ben je 15 jaar of ouder en nieuwsgierig naar wat er bij een Maria bedevaart gebeurt? 
Teken dan in op dit aanbod van het Banneux-comité bisdom Rotterdam. 
  
Binnen een eigen jongerenprogramma ervaren we wat het is om in deze tijd Maria te 
ontmoeten, zoals dat meisje Mariette Beco Maria ontmoette. Daarnaast nemen we 
deel aan de internationale viering en gaan we dit jaar in gesprek met Kardinaal Eijk 
die aanwezig zal zijn.   
 
Ook is er een ontmoeting met bedevaartgangers die jaar in jaar uit in Banneux komen. 
Wat zoeken ze hier? Wat vinden ze hier? Hoe belangrijk is Maria voor hun geloof? 
Zaterdagavond bezoeken we zelf de bron (waar het allemaal gebeurde) en staan we 
een moment stil bij de Maagd der Armen, Maria van Banneux. 
 
Maar zeker niet onbelangrijk …. Wat kan een bedevaart zijn voor jou? Ben je al eens 
eerder op bedevaart geweest of kan dit jou eerste keer zijn? Vind jij het belangrijk 
om je handen uit de mouwen te steken en anderen (in deze bedevaart de ouderen) 
te helpen? Heb jij weleens verhalen gehoord van je ouders of opa of oma over een 
Maria Bedevaart?  
 
Jongerenkoor TUTTI uit Gorinchem gaat mee als koor met deze weekend bedevaart. 
Ervaar het een keer zelf en ga met ons mee! 
 
Geïnteresseerd geraakt? 

 Informatie en/of aanmelden voor deze bedevaart bij 

Joke laan: joke@laan-online.nl      

Diaken Ronald van Berkel:  r.vanberkel@rkdenhaag.nl  

 Kijk ook eens op www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl  
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