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INTERNATIONALE  BEDEVAART

TE LOURDESTE LOURDES
MET DE 

AFDELING

“FSSPX - BENELUX”
Onder de leiding van 
E.H. Louis Bochkoltz

Heen en terug vanuit Brussel-Zuid
Van vrijdag 23 oktober

t.e.m. maandag 26 oktober
Trein + hotel volpension

OF 
Enkel hotel

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVING 
hemelstraat.bedevaart@fsspx.be

• Inschrijven is verplicht om deel te kunnen nemen aan de bedevaart door 
middel van een inschrijvingsformulier. Één formulier per persoon.

• VERZEKERING : Er is geen verzekering voorzien door de organisatie. 

• De inschrijving is enkel geldig zodra het totale bedrag gestort is op de 
rekening.

• In geval van annulatie is geen vergoeding voorzien. (Behalve bij officiële 
maatregelen.)

• GIFT van    20€      50€      100€      :   € 
(Via overschrijving VZW “Amis Belges - FSSPX” Brussel - BE43 0016 4233 6201 
of aan de priesters af te geven.)

• Gebedsintentie (facultatief ) :        
          
          
          

Naam/Voornaam :        

Adres :        

       

Tel. :        

E-mail :         
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UW GEGEVENS : In overeenstemming met de geldende wetgeving zullen uw 
persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt in de strikte context van de bedevaart.

“Toon dat gij onze Moeder zijt”
De bedevaart is een jubileum van de Priesterbroederschap Sint-Pius X in een geest van 
eerbetoon aan Mgr. Lefebvre, de stichter. Wij willen Onze-Lieve-Vrouw bedanken voor al de 
genaden die wij gekregen hebben. Wij verenigen ons in gebed met al de mensen, die ziek zijn 
of lijden. 

PRIORIJ VAN HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT
Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen

+32 (0)3 229 01 80 - hemelstraat.bedevaart@fsspx.be

STEUN DE BEDEVAART DOOR EEN GIFT OF EEN GEBEDSINTENTIE



Één formulier per persoon, terug te sturen naar de Priorij van het Allerheiligste Sacrament, Hemelstraat 23, 
2018 Antwerpen met vermelding Lourdes 2020, of via mail naar hemelstraat.bedevaart@fsspx.be

GOUDEN JUBILEUM
Bedevaart van de Priesterbroederschap Sint-Pius X

(Het feest Christus-Koning)

VRIJDAG 23 OKTOBER 2020

Vertrek met de trein (Thalys) vanuit Brussel-Zuid om 8u30
• Afspraak om 8u30, aan de ingang van het station Brussel-Zuid onder de muurtekening van

"Hergé" (Kuifje). (Kant van Eurostar).

Met overstap in Parijs van Parijs-Noord tot Parijs-Montparnasse, daarna rechtstreekse TGV tot Lourdes
• Verplaatsing gebeurd via bus of metro. (Ticket is inbegrepen in de prijs.)
• Aankomst rond 17u39 in Lourdes - Gezamenlijk avondmaal in het hotel.
• Station bevindt zich ± 15min. te voet van het hotel. (Er is geen vervoer gepland tussen het station en het

hotel.)

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Één formulier per persoon. Gelieve duidelijk en in HOOFDLETTERS te schrijven.

ZATERDAG 
24 OKTOBER 2020
• Voormiddag vrij
• 14u - Begin van de bedevaart

met de Rozenhoedje in de
Basiliek

• 14u30 - Plechtige H. Mis
• 16u - Grote Kruisweg
• 21u - Kaarsenprocessie

ZONDAG 
25 OKTOBER 2020
• 9u - Plechtige H. Mis
• 11u15 - Rozenhoedje
• 15u30 - Vespers,

Sacrament-Processie +
zegen van de zieken

• 20u30 - Nachtaanbidding

MAANDAG
26 OKTOBER 2020
• 8u - Einde nachtaanbidding
• 9u30 - H. Mis
• 11u - Rozenhoedje
• Vertrek naar het station
• Aankomst in Brussel-Zuid

rond 22u30

VOLPENSION

Hotel Sainte Rose - Rue Sainte-Marie, 17 - 65100 LOURDES
(Hotel bevindt zich 5 à 10 minuten te voet van het heiligdom, Poort Sint-Jozef)

• De prijs is aangeboden op basis van een “eenpersoonskamer”.
• Indien u een prijs wenst voor een dubbele, drie- of vierpersoonskamer, gelieve de namen

op het formulier te vermelden. Gelieve de inschrijvingsformulieren en voorschotten van 
elk persoon apart door te geven.

• De maaltijden zullen gezamenlijk genomen worden in vorm van een ‘Buffet’ op vaste
tijden.

Wat moet je voorzien: 
• Maaltijd voor vrijdagmiddag (heenreis) en voor maandagavond (terugreis).
• Een reisvriendelijke bagage op wieltjes indien mogelijk.
• Regen- en warme kledij.

Mr.     Mevr.   Mej.
Naam/Voornaam :
Adres :
Postcode + Gemeente :
Tel. :
E-mail :
Geboortedatum :   .  .   /  .  .   /  .  .  .  .
VOLWASSENEN (Beperkt aantal plaatsen voor Trein+Hotel)  EENPERSOONSKAMER      TWEEPERSOONSKAMER*

TREIN + HOTEL      650€   500€
Van vrijdag tot maandagavond
HOTEL MET VOLPENSION     350€   200€
Van vrijdagavond tot maandagavond
HOTEL MET VOLPENSION     250€   150€
Van zaterdagavond tot maandagmiddag
TWEEPERSOONSKAMER GEDEELD MET :  

KINDEREN (Jonger dan 12 jaar) - Vergezeld door een volwassene - tweepersoonskamer

TREIN + HOTEL  290€
Van vrijdag tot maandagavond
HOTEL MET VOLPENSION   90€
Van vrijdagavond tot maandagavond
HOTEL MET VOLPENSION  60€
Van zaterdagavond tot maandagmiddag

ENGELBEWAARDER - Speciale formule voor jongeren   350€
Jonge “Engelbewaarders” zullen, gedurende gans de bedevaart en reis, ons helpen bij vertrek vanuit Brus-
sel. Ben je ouder dan 18 jaar en wil je een handje toesteken om bedevaarders te helpen? Neem contact 
op met E.H. Bockholtz: l.bochkoltz@fsspx.email als vrijwilliger en geniet van een gunstiger tarief.
(Aantal plaatsen beperkt)

GIFT van    20€      50€      100€      :        €    Totaal :  €    

Inschrijving is geldig na ontvangst (voor 1ste september 2020) van:
• Inschrijvingsformulier
• Voorschot van 250€ op de rekening : VZW “Amis Belges - FSSPX” Brussel - BE43 0016 4233 6201

Te betalen vóór 10 oktober 2020.

IN GEVAL VAN NOOD, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET:
Naam/Voornaam :  Tel. : 

Handtekening : 

(Graag vermelden, aub.)

* Tarief is enkel van toepassing met de naam van de persoon die uw kamer deelt.

OFFICIEEL PROGRAMMA 

Jongeren tussen 18 en 30 jaar oud (JKI); 
gelieve contact op te nemen E.H. Huysegems (k.huysegems@fsspx.email)


