Het spirituele programma ...

NATIONALE BELGISCHE
BEDEVAART

Het voorafgaand vastgestelde programma voorziet elke
dag diensten en bezinningsmomenten. Deze volgen het
jaarthema dat het Heiligdom van Lourdes ons voorstelt.
Deze activiteiten worden aan de deelnemers meegedeeld.
De geestelijke leiding
Nederlandstalige en Franstalige priesters nemen actief
deel aan onze bedevaart.
Ze verzorgen de vieringen en bezinningsmomenten.
Te Lourdes staan zij tevens ter beschikking van alle deelnemers aan onze bedevaart.

Vrije tijd ...
Er is ook vrije tijd voorzien. Ieder kan die naar zijn/haar
keuze invullen: tijd maken voor elkaar, tijd maken voor
zichzelf of zich even terugtrekken in stilte en gebed.

Inschrijven, kostprijs, logement en data ...

Bedevaart samen met zieken naar
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Deze informatie kan U vinden op onze website:
www.nationalebelgischebedevaart.be
... of u kan contact nemen met het secretariaat van de
bedevaart tijdens de openingsuren.
... of per email
pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be

Giften ...
Onze bedevaart helpt zieken en personen met een beperking die om financiële redenen geen kans krijgen om op
bedevaart naar Lourdes te gaan.
Wij zijn u erkentelijk voor elke financiële bijdrage op de
rekening BE77 2307 1988 7742 van Pro Lourdes met als
mededeling: voor een zieke (+ eventueel de naam van de
zieke of andere persoon vermelden).
Wij danken u als milde schenker.

Secretariaat: Nationale Belgische Bedevaart
Spoorwegstraat 1, 3001 Heverlee
Website: www.nationalebelgischebedevaart.be

Deze folder wordt u aangeboden door:

Openingsuren secretariaat:
Telefonisch: 016-23 88 99 (00-32-16-23 88 99)
maart: maandag: 16u00 tot 19u00
april-mei: maandag+donderdag: 15u00 tot 19u00.
Of na afspraak.
Buiten de openingsuren:
Per e-mail: pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be
Website: www.nationalebelgischebedevaart.be
Rekening: BNP Paribas Fortis BE81 2300 1623 8224
BTW-nummer: BE 407 746 527

Onze bedevaart ….

Bedevaarders ….

De Nationale Belgische Bedevaart v.z.w. organiseert
sinds haar ontstaan in 1874 jaarlijks een bedevaart
naar Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
Deze bedevaart richt zich naar iedereen. Gewone
bedevaarders, brancardiers, dames-hospitalières, bedevaarders met een beperking en zieken zijn welkom.

Reis en onthaal van de zieken en
personen met een beperking te Lourdes.
De zieken reizen zittend in
een gemedicaliseerde autocar.
Enkele bedjes worden voorbehouden voor wie enkel liggend kan reizen.
In Lourdes verblijven de zieken en de bedevaarders
die omwille van een beperking moeilijk op hotel kunnen verblijven in het Accueil Marie Saint-Frai. Dit gebouw werd in 1998 volledig vernieuwd en ingericht
voor een comfortabel
onthaal .
Alle kamers voor 6, 4 of
2 personen hebben een
eigen badkamer (lavabo
-douche) en een aangepast toilet.
Een team vrijwilligers staat in voor de verzorging. Een
medisch/paramedisch team staat samen met vrijwilligers in voor de volledige verzorging.
De maaltijden worden in
het restaurant opgediend
door eigen medewerkers.
Afhankelijk van uw noden is
een aangepast dieet mogelijk.

Bedevaarders en vrijwillige medewerkers nemen deel
aan het georganiseerd vervoer per autocar of organiseren zelf hun reis naar Lourdes.
Ze logeren in het hotel van hun keuze. Reserveren
kan zelf of via het secretariaat van de bedevaart.

Hulpbehoevende bedevaarders en personen met een
beperking die op hotel willen verblijven zorgen zelf
voor een persoonlijke begeleider .
Op onze website vindt U alle informatie.

Iedereen kan vrijwilliger zijn.
Gedurende de ganse bedevaart staan vrijwilligers
(brancardiers, dames, zorgkundigen) belangeloos ter
beschikking van de gasten van het Accueil.
Helpende handen, een luisterend oor bieden, zorgen
voor een aangename sfeer, een warme knuffel, een
glimlach,… zijn de belangrijkste eigenschappen waaraan de vrijwilligers moeten voldoen.
Op uitzondering van de leden van het medisch en
paramedisch team is geen enkele specifieke bekwaamheid vereist.
Als organisatie doen we een dringende oproep
naar u om als vrijwilliger hulp te bieden bij het begeleiden van onze zieken tijdens de bedevaart.
Voelt U zich geroepen tot deze vorm van vrijwilligerswerk, aarzel niet en meldt U aan als vrijwilliger ten dienste van de zieken. Het takenpakket is
heel divers.
Er wordt rekening gehouden
met de mogelijkheden van
U als vrijwilliger. Noteer uw suggesties en wensen op het inschrijvingsformulier.

De vrijwillige medewerkers ...
Dames-zorgkundigen helpen en steunen de gasten
tijdens hun verblijf in het Accueil Marie Saint-Frai:
• bij het wassen en aankleden van de zieken.
• bij het onderhoud van de kamers.
• bij het uitdelen van de maaltijden.
• bij het eten geven aan zieken.
• bij de afwas en het terug in orde brengen van het
restaurant.
• bij het winkelen: toeziend oog en een helpende
hand.
• bij het schrijven van kaarten.
• tijdens de liturgische diensten: lezing, zangkoor.
• bij de Baden in het Heiligdom.
• bij het zijn van een luisterend oor.
• bij het verzekeren van de permanentie: ochtend-,
middag-, avonddienst.
De brancardiers staan in voor de logistieke ondersteuning tijdens de bedevaart.
Hun takenpakket is zeer ruim:
• dragen van bagage en zorg voor het materiaal.
• het installeren en begeleiden van de zieken tijdens de busreis.
• hulp bij het vervoer van de zieken.
• de ochtend-, middag of avonddienst bij de zieken.
• gaan winkelen met zieken, schrijven van kaartjes,
hulp in het restaurant, …
• vrijwillige inzet ten dienste van de “Hospitaliteit
van Lourdes” zoals dienst bij de Baden.
De medische dienst bestaat uit artsen en verpleegkundigen die 24u/24u in het Accueil Marie Saint-Frai
zorg bieden aan de zieken die hen zijn toevertrouwd.
Om deze zorg zo optimaal mogelijk te verzekeren
wordt aan de zieken gevraagd een medisch en zorgdossier in te (laten) vullen.
Dit dossier wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

