
 

ANTWOORDSTROOK AANVRAAG INSCHRIJFFORMULIER:*
PELGRIM JONGEREN  FIETSBEDEVAART

Naam  :  ………………………………………………………….....................

Adres  :  ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………

Woonplaats :  ………………………………………………………………………

Email  :  ……………………………………………………………………....

Opsturen naar: Broederschap van O.L.V. van Kevelaer Amersfoort e.o.  en ´t Gooi
Organisatie: Henk van Hamersveld
Per adres: Johannes Maria Goeslaan 5                                                                    
  3829 CJ Hooglanderveen

Of e-mail naar jongkevelaer@gmail.com

* je aanmelding is pas definitief zodra het officiele inschrijfformulier ingeleverd is en
 zodra de aanbetaling van 30 euro binnen is op rekeningnummer 

NL56RABO0123192927 o.v.v. fietsbedevaart 2016 en je naam. 

Jij wilt toch ook mee op deze gezellige reis naar Kevelaer? Wacht niet lan-
ger en vraag nu het inschrijfformulier aan! Dat kan per e-mail of via de 
post met onderstaande gegevens.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met

Henk van Hamersveld
Tel.:        033-2571258
E-mail:   jongkevelaer@gmail.com

like ons ook op: www.facebook.com/BedevaartnaarKevelaer

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?

voor en door jongeren van 15 tot 30 jaar

ZONDAG WOENSDAG

24-7 27-7

 van 
Amersfoort

 naar 
Kevelaer

Fietsbedevaart



** De Annulerings-, Reis-, Aansprakelijkheids- en Zorgverzekering dient de pelgrim zelf af te sluiten. De broeder-
schap van Kevelaer van Amersfoort e.o. en ’t Gooi en de Organisatie van de fietsbedevaart zijn niet aansprakelijk 
voor verlies, diefstal van persoonlijke eigendommen en ongevallen tijdens de bedevaart. De bedevaart gaat geheel 

met uw instemming en voor eigen risico!

* Elk jaar word er een sponsoractie gehouden om de jongeren die deze fietsbedevaart houden 
financieel te steunen. Hierdoor kan de prijs goedkoper uitvallen dan vermeld in deze folder. 

ZONDAG 24 JULI
Na de reiszegen bij Maria, achter de St. Josephkerk  in Hooglanderveen, stappen 
we met z’n allen op de fiets  en gaan op weg. Gedurende de reis rijdt een auto mee 
als standbye in geval van nood. Alles wat je even kwijt wil kan mee in de kofferbak.

MAANDAG 25 EN DINSDAG 26 JULI
Op maandag arriveert de grote groep buspelgrims en sluiten wij ons bij hen aan. 
Deze dagen zal het programma van de broederschap gevolgd worden, deze zal je 
kort voor de reis ontvangen.

WOENSDAG 27 JULI
Na een laatste groet aan Maria bij de Genadekapel  stappen wij weer op de fiets, met 
als doel een mooie trip terug naar Hooglanderveen. Eenmaal thuis zullen we onze 
dank uitbrengen aan Maria, die ons tijdens onze pelgrimage heeft beschermd en 
vergezeld.

Aanmelden kan door achter op deze flyer jouw naam en 
adres in te vullen op de antwoordstrook.  Doe dit uiterlijk 
zaterdag 30 Juni!

De reiskosten: €  150,00  (Fietspelgrim*)
Inclusief : Verblijf in Kevelaer op basis van volpension
          Nederlandstalig programma 
   Deelname aan diverse vieringen
  Deelgroep moment

Exclusief : Lunch eerste dag op de fiets
  Eventuele excursie
  Annulerings-, Reis-, Zorg-, en
  Aansprakelijkheidsverzekering **

PRAKTISCHE INFORMATIE:

ZO ZIET ONZE BEDEVAART 
ER ONGEVEER UIT:

Speciaal voor jongeren organiseert 
de Broederschap van Kevelaer van 
Amersfoort e.o. en ’t Gooi sinds 2009 
een fietsbedevaart vanaf de  St. Joseph-
kerk in Hooglanderveen naar Keve-
laer.

Een tocht waarbij je anderen, maar 
ook jezelf leert kennen. Kevelaer is de 
plaats om samen het geloof te vieren, 
te verdiepen en om troost te ontvan-
gen. Het is een unieke ervaring, die we 
samen beleven. Na twee dagen in een 
hotel in Kevelaer zullen we de laatste 
dag uitgerust terug fietsen. Je zult er 
met plezier aan terugdenken!

SAMEN OP REIS NAAR MARIA!

	  

Ga op weg en ontdek wat een 
pelgrimstocht met je doet. Je 
ontmoet jongeren van jouw 
leeftijd en er is ruimte om el-
kaar te leren kennen. Zo kun 
je samen met het geloof bezig 
zijn en een bijzondere ervaring 
opdoen die thuis in de kerk niet 
altijd mogelijk lijkt. Je ontmoet 
naast jongeren ook nog vele an-
dere pelgrims die samen deze 
bedevaart uniek maken omdat 
we allen thuiskomen bij Maria 
om wat voor reden dan ook.

UNIEKE KANS
	  Op de fiets in één dag, durf jij het aan en proost je met ons?


