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In deze nieuwsbrief lees je over het besluit van de besturen van VNB en Huis voor de Pelgrim
om intensiever te gaan samenwerken. Daarnaast vertellen we je over de ruime belangstelling
die wordt getoond in de wandeltocht in het Land van Cuijk.

VNB en Huis voor de Pelgrim gaan samenwerken

De twee bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim (NLZ en Limburgse
Bedevaarten) gaan vanaf nu intensief samenwerken. Dit hebben de besturen van beide
organisaties afgesproken.
Het is de bedoeling om in 2021 enkele bedevaarten aan te bieden die we gezamenlijk gaan
organiseren en uitvoeren: twee reizen naar Lourdes (februari en oktober) en een bedevaart naar
een andere bestemming dan Lourdes. Daarnaast biedt elke organisatie in 2021 zijn eigen
reguliere bedevaartprogramma aan.
Waar mogelijk worden de eigen bedevaarten voor wat betreft data en gezamenlijke inkoop van
vervoer en hotels op elkaar afgestemd. Als de samenwerking goed bevalt, kan die in de
toekomst mogelijk nog verder geïntensiveerd worden.
Het plan voor nauwere samenwerking is het resultaat van besprekingen die de directies van de
VNB en het Huis voor de Pelgrim afgelopen voorjaar hebben gevoerd. De ontwikkeling op het
gebied van aantallen pelgrims, vervoersmogelijkheden en de recente coronacrisis maken het
voor de twee bedevaartorganisaties nodig om meer samen op te trekken.
De in Tilburg gevestigde VNB organiseert sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes en het Huis
voor de Pelgrim doet dit sinds 1921 vanuit Maastricht. De laatste tientallen jaren worden ook
steeds meer reizen naar bedevaartoorden als Rome, Israël en Santiago aangeboden. In totaal
nemen elk jaar ruim zesduizend pelgrims aan deze reizen van de twee bedevaartorganisaties
deel.

Volop belangstelling voor de
betekenisvolle wandeltocht in het Land
van Cuijk
Nu dit jaar de reizen naar onze betekenisvolle bestemmingen
helaas niet door kunnen gaan, zien we dat er op verschillende plaatsen initiatieven ontstaan om
mensen toch bij elkaar te brengen om zo, op een uiteraard verantwoorde manier, het geloof te
delen en elkaar toch te ontmoeten. Een van deze initiatieven is de wandeltocht op 8 augustus in
het Land van Cuijk. We vinden het bijzonder leuk dat er zoveel belangstelling is voor deze
wandeltocht. Bijna 80 mensen hebben zich ingeschreven afkomstig uit heel Nederland.
Daarmee hebben we de inschrijving gesloten. We kijken uit naar deze middag, die, op 1,5
meter, enige aanpassing vergt bij Lourdesgangers maar daardoor zeker niet minder
betekenisvol zal zijn, zeker nu!
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