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Beste jongeren, ouders, leiding en belangstellenden,
Graag wensen wij u allen een gelukkig en gezegend 2022. Zoals beloofd, de nieuwsbrief over Lourdes.
Wij zijn al enige tijd bezig met de organisatie voor de jongerenbedevaart naar Lourdes. Het is wederom
spannend door de toename van het aantal besmettingen, maar gelukkig lopen de besmettingen terug,
de verscherpte maatregelen nog niet. Het duurt nog even voordat wij gaan vertrekken,
we hopen dat het allemaal door mag gaan, we willen niet nog een jaar wachten. Ik zou zeggen: steek een
kaarsje aan bij Maria voor onze bedevaart. In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de
ontwikkelingen, de overnachtingen en de actie voor 30 januari.
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij de aandacht op Lourdes vestigen.

Aanmeldingen
Op dit moment hebben zich 29 jongeren
aangemeld, hier zijn we erg blij mee. Drie
jongeren weten het nog niet, afhankelijk van hun
examen en/of de corona-ontwikkelingen en 4
jongeren gaan definitief niet mee. Er kunnen nog
meer jongeren mee.
Begeleiding
Begeleiding is een belangrijk onderdeel van onze
bedevaart. Dit hebben we rond, er zijn 10
personen die de begeleiding van de jongeren op
zich nemen. Wij nemen de begeleiding serieus,
het is een stuk verantwoordelijkheid die wij op
ons nemen. Vooraf zullen wij afspraken met
begeleiders en jongeren goed afstemmen.
Ouders zullen daarover geïnformeerd worden.
Overnachtingen /slaapplaatsen
Bij de informatie avond was niet duidelijk waar
wij gaan overnachten, gelukkig hebben wij een
goed onderkomen gevonden. Wij gaan slapen in
het klooster St. Pierre et Paul in Lourdes, dat
klooster ligt vlakbij de heiligdommen, we zitten
dichtbij de grot en kerken. In dit klooster zijn 2 en
3 persoonskamers. Wij zullen in overleg met
jongeren een kamerindeling maken. De laatste
nacht slapen wij in het klooster in Nevers.
Actie 30 januari
Wij gaan nog één activiteit opzetten, er zijn
jongeren die niet bij de eerdere acties betrokken
waren, maar zij willen ook hun steentje bijdragen.
Voor zondag 30 januari staat er een sponsor
wandeltocht op het programma. Op dit moment
is niet duidelijk of dit kan doorgaan of niet. Wij
informeren jullie hierover op tijd.

Als het wel doorgaat! Gaan wij in vier etappes
van Tubbergen naar Vriezenveen wandelen, wij
wandelen 16 km, het is de bedoeling dat jullie
mensen vragen om jullie te sponsoren, het
sponsor geld komt ten goede aan jullie
bedevaart. Jullie ontvangen vooraf van ons een
lijst om jullie sponsoren op te schrijven en het
bedrag.
Wij eindigen deze wandeling bij de Lourdes grot
in Vriezenveen, deze is vlakbij de kerk gelegen,
op een passende wijze gaan wij de tocht
afsluiten waarbij jullie ouders welkom zijn.
Hebben wij extra financiën nodig? De kosten zijn
hoger geworden in vergelijking met 2020. Over
financiën geen zorgen, jullie eigen bijdrage zal
niet wijzigen.
Data om niet te vergeten
30 januari: Sponsorwandeling voor alle
jongeren en begeleiding.
3 april: Startzondag voor jongeren en
begeleiders.
30 april: Vertrek Lourdes.
Afsluiting
Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen met Diaken Bert Huitink.
Eind maart zal er wederom een nieuwsbrief
verschijnen. Mocht er tussentijds nieuws zijn dan
melden wij dat via de app.
Hartelijke groeten,
Diaken Bert Huitink.

