Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 25 juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u over de online Maria Passie van stichting Aquero, de wandeltocht in
Nederland en het artikel over VNB in het Katholiek Nieuwsblad.

De Maria Passie online
Stichting Aquero heeft drie-en-een-half jaar
met liefde de Maria Passie in het hele land
opgevoerd; een muzikaal verhaal over het
leven van Maria met hedendaagse songs.
Met de opbrengst van de optredens heeft
Stichting Aquero mensen financieel
ondersteund om op bedevaart te gaan
naar Lourdes. Hierdoor zijn dromen
uitgekomen en wensen in vervulling
gegaan.
Nu
moesten
de
laatste
voorstellingen worden afgelast vanwege de
coronacrisis.
Daarom heeft Aquero besloten de hele voorstelling op hun website te zetten. U kunt dus de
indrukwekkende voorstelling ook nu nog bekijken. Aquero vraagt kijkers een (kleine) vrijwillige
bijdrage om zo nog meer dromen in vervulling te kunnen laten gaan. U kunt de Maria Passie
hier zien.

Wandeltocht in Nederland
Verlangde u ook zo naar uw bedevaartsreis naar Lourdes? Als pelgrim of vrijwilliger? Wij wel!
In de nieuwsbrief van 9 juli 2020 leggen wij uit hoe we, met u, het Lourdesgevoel en
pelgrimeren in ons eigen Nederland willen oproepen en beleven. Zet u uw wandelschoenen
klaar en noteert u alvast 8 augustus in uw agenda?

VNB in het Katholiek Nieuwsblad
Het Katholiek Nieuwsblad van 18 juni schreef over het feit dat VNB én
het Huis voor de Pelgrim besloten hebben de grote geplande
bedevaarten voor heel 2020 te annuleren. Zoals u in onze vorige
nieuwsbrief kon lezen zullen er wel bedevaarten voor kleine groepen
worden georganiseerd naar Lourdes, Rome of Parijs wanneer dat
mogelijk én verantwoord is. Wij houden u op de hoogte!
Bedevaartorganisaties annuleren pelgrimages tot eind van het jaar
Bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim hebben besloten om ook de rest van het
jaar geen reizen naar Lourdes en andere bedevaartsoorden e organiseren.
Haske Megens van VNB en Olivier Dols van Huis voor de Pelgrim zijn eensgezind: de
gezondheidsrisico’s en andere onzekerheden zijn momenteel te groot. De Federatie van
Bedevaartorganisaties in de Benelux legt weliswaar geen regels of protocollen op, maar ook
voorzitter Jos Daems benadrukt dat er op de gezondheid gelet moet worden. “We vragen onze
mensen wel: als u gaat, houd u dan aan de coronaregels”. Lees hier het hele artikel.
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Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@vnb.nl toe aan uw adresboek.

