
Met de parochie

mee naar 

Lourdes in 2014

Bus 25 april – 3 mei
TGV-trein 26 april – 3 mei
Vliegtuig 27 april – 2 mei

Introductie
Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseert het bisdom

van ’s-Hertogenbosch een diocesane bedevaart naar Lour-

des. Onze bisschop Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans nodigt u uit

met hem mee te pelgrimeren.

Sint-Odulphus van Brabant
Op 1 september 2013 zijn de parochies van Best, Oirschot,

Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers  samen de ene

nieuwe parochie Sint-Odulphus van Brabant geworden.

Dit is onderdeel van een grootscheepse reorganisatie van

ons bisdom waardoor er op 1 januari 2015 nog maar 50

parochies zullen zijn. Een gigantische operatie die tot doel

heeft dat de Kerk in onze streken ook na ons nog toe-

komst heeft.

Iedere verandering roept weerstanden op. Men behoudt

liever wat men heeft en is gehecht aan eigen identiteit en

zelfstandigheid. Ook in onze parochies hebben sommigen

er moeite mee dat de oude vertrouwde structuur wordt

vervangen door een nieuwe opzet. Maar we doen ons best

om ook in de nieuwe parochie een hartelijke en warme

Kerk te zijn waar iedereen welkom is en we aandacht heb-

ben voor elkaar in vreugde en bij verdriet. Ons motto:

Jezus Christus leren kennen beminnen en navolgen ver-

enigt ons met elkaar. Iedere pastor is binnen het pastorale

team de eerst aanspreekbare voor een eigen wijk die sa-

menvalt met de voormalige parochie waar hij al functio-

neerde en voorging en ook dat voorgaan blijft hij doen in

de kerk waarvoor hij een benoeming had.

Kennismakingsavonden
Een grote nieuwe parochie. Het is even wennen. Belang-

rijk is dat we elkaar leren kennen. Daarom zijn er de ko-

mende tijd 3 kennismakingsavonden. De eerste op 25

november in de kerk van Spoordonk en in zaal ’t Zand. Pa-

rochianen uit Best en de Beerzen zijn daar dan welkom

om kennis te maken met vrijwilligers en activiteiten in Oir-

schot en Spoordonk.

Bedevaart naar Lourdes
Het is een goed idee van onze bisschop om in het kader

van de nadere kennismaking met elkaar met de Nieuwe

Parochies op bedevaart naar Lourdes te gaan. Wij in Best,

Oirschot, Spoordonk, Oost, West- en Middelbeers sluiten

ons graag bij dat voorstel aan. Graag gaan we mee om de

samenwerking met elkaar in te oefenen vooral om elkaar

beter te leren kennen. Hopelijk lukt het ons om over de

grenzen van de oude parochie heen te stappen en zo te

ontdekken dat onze medepelgrims bezield zijn van het-

zelfde geloof wat ons met elkaar verbindt en tot broers

en zussen maakt. De bedevaart helpt ons om ons thuis te

voelen bij elkaar ook in de jaren die komen en er voor el-

kaar te zijn in goede en kwade dagen.

Een kans die je

niet mag missen

Best, Oirschot, Spoordonk, Oost-,West-
en Middelbeers
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Het is een bedevaart. We bidden om Gods zegen voor

onze nieuwe parochie. Dat we er samen in zullen slagen

om als Sint- Odulphus van Brabant parochie een plaats van

hoop  te zijn ook in de jaren die komen. Dat ons samen

kerk zijn een nieuw elan krijgt en we in het voetspoor van

Paus Franciscus zout van de aarde en licht voor de wereld

zullen zijn.

Beste Parochianen, kom met Maria in beweging. Laat uw

droefheid in vreugde verkeren, uw dorst gelaafd en uw

honger gestild worden. Jong en oud, ziek en gezond delen

geloof, hoop en liefde door over hun eigen grens heen te

kijken en door de weg te volgen die God met hen wil

gaan.

Op reis met het bisdom Den Bosch
Om dit te realiseren willen we gezamenlijk naar Lourdes

reizen. Dit houdt in dat we in de vroege ochtend van 26

april vanuit de parochie per bus naar Noord Frankrijk rei-

zen in gezelschap van pastoor Spijkers en pastor van

Nunen en dat we daar op de TGV  stappen om vervolgens

’s avonds in Lourdes aan te komen, ondertussen genietend

van het mooie Franse Landschap. In Lourdes verblijven we

als parochiegroep in hetzelfde hotel bij elkaar en maken

we met ongeveer 1000 medepelgrims een uitgebreid

eigen programma mee.

Zoals het zich nu laat aanzien zullen in onze groep ook

een tiental tieners en een tiental jongeren aanwezig zijn.

Voor hen zijn er eigen programma onderdelen en zij zul-

len zeker graag hand- en spandiensten verlenen.

In iedere oude parochie is een contactpersoon die U graag

nog meer informatie wil geven en bij wie U zich voor deel-

name kunt aanmelden.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Heilige Bernadette, bid

voor ons.

Pastoor Leendert Spijkers

Zie

www.vnbreizen.nl

voor alle informatie



Aanmeldingskaart Heilige Odulphus van Brabant

1. Persoonsgegevens (invullen met blokletters)

n man   n vrouw n priester   n religieus   n diaken 

Voorletters

Eerste voornaam paspoort (voluit)

Achternaam

Eigen familienaam vrouw

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoon Mobiel

E-mail

U kunt zich ook digitaal aanmelden op www.vnbreizen.nl • Verzenden aan VNB • Postbus 273, 5201 AG ‘s-Hertogenbosch

Geboortedatum

Geboorteplaats

Bankrekeningnummer

Nationaliteit

Type identiteitsdocument n identiteitskaart  n paspoort

Nummer identiteitsdocument

Plaats van uitgifte Geldig tot

Naam zorgverzekeraar

Polisnummer zorgverzekering

2. Reisgegevens

Reisnummer

Datum vertrek

Groepsnaam (evt.) Heilige Odulphus van Brabant

Reis- en kamergenoten (deze personen dienen ook een aanmeldingskaart in te sturen)

Naam Woonplaats Kamergenoot  Reisgenoot

1 n n

2 n n

3 n n

4 n n

n Ik heb geen kamergenoten en krijg een éénpersoonskamer (zie de reisinformatie voor de toeslag)

Accommodatie                Deelname als

3-sterren-hotel     n Kind/Jongere

Vervoer                         n Pelgrim

            n Zorgpelgrim

3. Zorggegevens

Als reiziger bent u zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van relevante informatie die nodig is om een correcte reservering
tot stand te brengen en de reis die u geboekt heeft goed uit te voeren voor uzelf en uw reisgenoten. Denk hierbij aan uw medische
gegevens, zorgvraag en dieetwensen. Dit kunt u op ons zorgformulier invullen. Wilt u dit zorgformulier ontvangen?  n Ja  n Nee

Hulpmiddelen

n Geen hulpmiddelen nodig

n Leenrollator

n Eigen rollator

n Eigen rolstoel  n wel  n niet opvouwbaar

Naam rolstoelbegeleider

(De begeleider dient zelf ook een aanmeldingskaart in te vullen)

n Leenrolstoel

5. Betaling Wanneer uw rekening door iemand anders betaald wordt, kunt u hieronder de gegevens invullen

Naam

Adres Tel.

Postcode/woonplaats

7. Overig Wie is contactpersoon in Nederland tijdens uw reis?

Naam
Vragen en opmerkingen

Telefoon

In te vullen door contactpersoon afdeling VNB Vrijwillige gift aan VNB

Tarief inclusief toeslagen                       Bijdrage n Ja, ik geef een gift aan VNB van €

4. Verzekeringen

Indien u een reis- of annuleringsverzekering wilt afsluiten, kunt u daarvoor het formulier op de achterzijde gebruiken. 

Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de op deze kaart ingevulde gegevens worden 
opgenomen in een database en worden gebruikt t.b.v. het toezenden van informatie en 
het gericht benaderen met aanbiedingen voor producten en diensten van VNB.

Handtekening
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden van VNB en ANVR

Sticker contactpersoon

6. Digitale nota Ik wil de nota digitaal ontvangen      n ja n nee

Email



Ik heb mij aangemeld voor een reis en wil de volgende verzekering afsluiten

* A.u.b. dit hokje aankruisen bij kinderen jonger dan 5 jaar

Aanvraagformulier voor de reis- en annuleringsverzekering

Reisverzekering*
Combinatie n A    n B    n C n Extra verzekering geld en reischeques
Wilt u een doorlopende reis- annuleringsverzekering afsluiten neem contact op met VNB

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum

Adres Postcode en woonplaats

Telefoon Bank- of gironummeree
rs

te
 p

er
so

o
n

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum n*

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum n*

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum n*

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum n*

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum n*

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum

Naam en voorletters n man n vrouw   geboortedatum

Plaats Datum Handtekening

n nee n ja (graag toelichting)

Ingangsdatum Aantal dagen Er wordt gereisd per (vervoermiddel)

Boekingsdatum Totale reissom van alle verzekerden samen

Waarnemer/Extra persoon/Zorgplicht meeverzekeren (toeslagpremie 1%).
Indien het gaat om een waarnemer en/of extra persoon dient u hieronder naam en geboortedatum op te geven. De toeslagpremie be-
draagt 1% per opgegeven persoon. Als u alleen zorgplicht t.b.v. 2e graads familie wilt meeverzekeren, hoeft u geen namen op te geven. 

Verklaring
Heeft u nog iets mede te delen wat voor het beoordelen van deze aanvraag voor Allianz Global Assistance van belang zou kunnen
zijn?

Ondergetekende verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel, dat de gegeven antwoorden juist en
volledig zijn. Omstandigheden die voor Allianz Global Assistance van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld een opzegging van een ver-
zekering door een verzekeraar of een strafrechtelijke veroordeling wegens een vermogens- of een geweldsmisdrijf tijdens de laatste
acht jaar, zijn niet verzwegen of onjuist voorgesteld.

Annuleringverzekering
n Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting of  
n Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering
Voor onderstaande personen wordt een annuleringsverzekering afgesloten. Dit houdt tevens in dat zij gezien worden
als reisgenoten en bij ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van onderstaande personen kunnen annuleren. 
(maximaal 5 personen) 
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