NIEUWSBRIEF 2
Maria & wij
Samen op bedevaart
De besmeMngscijfers, vaccinaNegraad, ziekenhuisopnames in
Europa gaan de goede kant op. Verschillende maatregelen zijn
verruimd, en er zijn nog meer verruimingen in het vooruitzicht
gesteld.
Al eerder hadden we de knoop doorgehakt dat de bedevaart door
zou gaan. Inmiddels hebben we 130 inschrijvingen binnen. Maar
er is nog ruimte voor meer gezinnen.
Dus… misschien ken je nog gezinnen die deze dag mooi zouden
vinden. Nodig ze uit op deze avontuurlijke zoektocht naar Maria.
Samen op bedevaart gaan is alNjd ﬁjner !

Bereid je voor op de bedevaart; maak thuis een Mariahoekje
In iedere katholieke kerk vind je een Maria-altaar. Meestal aan een van de zijkanten van het
hoofdaltaar of zelfs in een aparte zijkapel. Je kan er bidden en natuurlijk een kaarsje opsteken.
Zo’n hoekje voor Maria kunnen we thuis ook maken, om ons voor te bereiden op de bedevaart
van 3 juli! Zoek voor het Mariahoekje een mooie plek, en maak het vrij. Wat kun je er neerzeBen?
Bedenk samen wat je er neer gaat zeBen. Laat de kinderen het hoekje daadwerkelijk inrichten.
Spreek samen af wat je, alleen of samen, kunt doen bij dat hoekje. Het is in ieder geval ﬁjn om
elke dag even wat aan Maria te vertellen.
Je mag ons een foto van jullie Maria hoekje sturen! familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl

Wat neem ik mee?
Op bedevaart gaan betekent vaak ook dingen doen die je anders niet zou doen.
Omdat de omstandigheden erom vragen, omdat je graag naar die heilige plaats wilt
gaan, samen met anderen. Sommige mensen lopen naar SanNago de Compostella in
Spanje, terwijl ze net zo gemakkelijk het vliegtuig zouden kunnen nemen.
Zieke mensen reizen naar Lourdes in Frankrijk,
terwijl het reizen zelf ongemakkelijk voor hen is.
In de meimaand lopen of ﬁetsen veel mensen
vanuit huis naar een plaats waar Maria bijzonder vereerd wordt.
Allemaal ongewoon.
Als wij op bedevaart gaan, betekent dat ook wij gaan lopen door de stad. Misschien
zal het wel regenen. Of misschien is het heel warm. Daar kun je je alvast op
voorbereiden.
Maar wat bovenal bij de bedevaart hoort: iedereen helpt iedereen met de meest
creaNeve oplossingen! In het vertrouwen dat Maria als een moeder zorgt voor ons

Weet je dat……….?
Sommige workshops bijna vol zijn. Bij de verdeling geldt de volgorde van
aanmelden. Dus wees er snel bij!
Er in de stad natuurlijk allerlei lekkere hapjes te koop zijn voor onderweg.
Zoals bijvoorbeeld een ijsje bij Zammateo. Vlakbij kun je ook speuren naar
een Mariabeeld.
Als je door de stad loopt kun je 12 Mariabeelden van de oude Maria Beeweg van de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch vinden. Vaak hoog boven je
aan de gevels.
Er een paar mooie, rusNge, groene plekjes zijn in de stad, waar je even
rusNg kunt ziBen.
Zusters en broeders uit heel veel kloosters in ons bisdom, mooi spreuken
aan het schrijven zijn voor Maria, Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.
•

Informa=e en contact
Voor uw vragen rond het programma en de organisaNe kunt u terecht bij Manon van den Broek
via familiepastoraat@bisdomdenbosch.nl of tel. 06 3305 0794.
Voor speciﬁeke vragen rondom aanmelding en busvervoer neemt u contact op met Chantal Piters van het Huis voor de
Pelgrim: c.piters@huisvoordepelgrim.nl of tel: 043 321 5715.

