PROGRAMMA 17 augustus 2021
8.30 uur:
10.30 uur:

Vertrek van de bussen vanaf het station in Zwolle.
Aankomst in Kevelaer op de Marktplatz: Start van de processie naar de
Genadekapel.
De pelgrims die achter een rollator lopen of in een rolstoel zitten lopen
vooraan in de processie. De overige pelgrims sluiten hier achter aan.
Ondersteun elkaar zo nodig.
Na een kort gebed bij de Genadekapel heeft u vrije tijd voor een kop
koffie met….
12.00 uur: Eucharistieviering in de Basiliek
13.15 uur: Aankomst in het Priesterhuis voor een gezamenlijke warme maaltijd.
Daarna vrije tijd.
15.00 uur: Vanaf de Kaarsenkapel vertrekken we voor de Kruisweg in het
Kruiswegpark.
De Kruisweg begint om 15.15 uur.
Als u de tocht naar het Kruiswegpark te vermoeiend vindt wordt de
Kruisweg ook gebeden in de rondgang van de PaxChristi kapel.
(openluchtkapel)
Hierna weer vrije tijd voor terras, winkelen e.d.
17.30 uur: Afsluiting bij de Genadekapel en zegening van devotionalia. Daarna
vertrekken we gezamenlijk naar de bussen.
18.00-18.30 uur: Vertrek uit Kevelaer.

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN
Geestelijke begeleiding / Boete en verzoening
Mocht u een gesprek willen met één van de pastores, dan kan dat altijd. Dit geldt
ook als u wilt biechten. Neem in dat geval contact op met één van de pastores.
Kevelaerlof
Op zondag 24 oktober a.s. om 15.30 uur is ons jaarlijkse Kevelaerlof in de Onze
Lieve Vrouwe Basiliek te Zwolle.
We zullen dan samen zingen, net als in Kevelaer, met aansluitend een gezellig
samenzijn met koffie en thee.
Donaties Broederschap
Wist u dat u donateur kunt worden van de Broederschap Kevelaer “Zwolle en
Omstreken”?
Dat u zich hiervoor kunt aanmelden bij één van de pelgrimleiders?
Dat de minimum bijdrage 5 euro per jaar bedraagt?
Dat deze gelden mede worden gebruikt ter bestrijding van de onkosten van de
bedevaart en voor hen die graag mee willen gaan maar dit zelf niet kunnen
bekostigen?

