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Geachte lezer,

Binnenkort vindt in uw regio de informatiebijeenkomst plaats over de bisdombedevaart 2019
(12-19 oktober). In totaal worden verspreid over het bisdom zes bijeenkomsten gehouden.
Mensen die overwegen om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart kunnen zich op deze
avonden uitgebreid laten informeren en ook alvast reisgenoten ontmoeten.
Wilt u aub parochianen, die geïnteresseerd kunnen zijn, attent maken op deze bijeenkomst.

De bijeenkomst in uw regio is op woensdag 6 februari 19.30 uur, Hoofdstraat 58, 5151 jG
Rijen.

Deze informatiebijeenkomst is voor de parochies:
• Sint Elisabethparochie Raamsdonkveer
• H. Catharinaparochie Oosterhout
• H. Geest Rijen
• Parochie Dongen, Klein Dongen Vaart
• Samenwerkingsverband Alphen/Gilze
• Vijfheiligenparochie Made

U wordt gevraagd zich in verband met de logistiek aan te melden voor de
informatiebijeenkomst. Dat kan via E bedevaart@bisdombreda.nl.
Mensen zijn uiteraard ook van harte welkom op een van de andere informatiebijeenkomsten
in een andere regio als de datum hen beter uitkomt. Zie voor de data de bisdomwebsite, of
hieronder.

Een bedevaart is een bijzondere reis. Natuurlijk is het al fijn om met elkaar onderweg te zijn,
mooie ervaringen op te doen, en het leven met elkaar te delen. Het wordt een echte
bedevaart doordat we als gelovigen met elkaar op weg gaan en we ons geloven voeden en
beleven. Zo groeit ook de verbondenheid die we met elkaar hebben als gelovigen in het
bisdom.

z.o.z.
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Wij hopen daarom dat u zich met velen aanmeldt, en we zien uit naar een inspirerende en
genoeglijke reis.

Met vriendelijke groet,

Vicaris Paul Verbeek

• Aanmelden voor de bisdombedevaart kan via www.bisdombreda.nl via de knop
‘Bisdombedevaart 2019’ op de homepage

• Het Sint Franciscuscentrum heeft een inspirerend voorprogramma dat voor
deelnemers én niet-deelnemers interessant is: In het spoor van Benedictus. Zie
hiervoor www.sintfranciscuscentrum.nl

Dït zïjn de informatiebijeenkomsten voor de bisdombedevaart 2019

Donderdag 21 februari 19.30 uur: Oudenbosch
Cuyperszaal, Peigrim 2, St. Annaplein 6, 4731 HN
Bernardusparochie Oudenbosch
Sint Franciscusparochie Rucphen
Immanuelparochie Zevenbergen
Norbertusparochie Roosendaal
Samenwerkingsverband Zundert/Rijsbergen

Maandag 11 maart 1 9.30 uur: Lewedorp — Burg. Lewestraat 11, 4456 AG
Pater Damiaanparochie Goes
H. Mariaparochie Walcheren.
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