
Bij de reis inbegrepen

• Reis per luxe touringcar (Touring Class)

vanaf een opstapplaats in het bisdom naar

Assisi v.v.

• Acht nachten verblijf in verschillende

driesterrenhotels op basis van  een

tweepersoonskamer en volpension.

• Entreegelden voor de onderdelen in het

programma.

• Toeristenbelasting en bijdrage 

Calamiteitenfonds.

Meer informatie

Voor informatie kunt u bij de 

onderstaande contactpersonen terecht.

Clary Wetsema T 06 10 76 04 63
Nikla Roosken T 0598 45 12 31
Gretha Pestman T 0598 85 41 30
Margret Pater T 06 11 18 96 38

VNB 
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD ’s-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl

25 april tot en met 3 mei 2020

Deelnemen

Als u wilt deelnemen dient u meer dan één

uur in een normaal tempo zelfstandig te

kunnen lopen, heuvels op- en aflopen, de

trap op- en aflopen en is instappen in een

vervoermiddel voor u geen probleem. 

Prijs reisnummer AS2001

Pelgrim €   999,00 

Toeslag eenpersoonskamer € 240,00

Jongeren tot 25 jaar € 499,00

Zelf betalen of regelen

• Reis- en annuleringsverzekering.

• Vervoer van uw woonplaats naar de 

opstapplaats  v.v.

• Consumpties en overige uitgaven van 

persoonlijke aard.

• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in

de vervoerskosten of verschuldigde

(nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoe-

slagen – daartoe aanleiding geven, behoudt

VNB  zich het recht voor deze door te be-

rekenen aan de pelgrim).

• Uitgebreide informatie over en de 

boekingsvoorwaarden die van 

toepassing zijn op deze reis vindt u op

onze website.

9-DAAGSE bedevaart 
naar ASSISI met het 
bisdom Groningen-Leeuwarden
In de voetsporen van de H. Franciscus 

reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten
Bisdom Groningen-Leeuwarden

ASSISI 2020



Treed in de voetsporen

Weet u wat Assisi allemaal te bieden heeft?

Wilt u die ontdekkingsreis naar Italië 

meemaken? 

In het romantische Umbrië ligt een Middel-

eeuws stadje. De zoon van een lakenhan-

delaar koos er in de 11e eeuw voor om

niet zijn vader in de zaak op te volgen,

maar om met broeders te leven van de 

armoede van het evangelie. Hij kreeg een 

visioen waarin hij werd opgeroepen de

Kerk te herstellen. Door zijn aandacht voor

de melaatsen en armen gaf hij een grote

impuls. In korte tijd verspreidde zijn 

levenswijze zich over Europa.

Als bisdom willen we nader kennis maken

met de heilige Franciscus. Hij was een man

Gods, had een diep geloof en een authen-

tiek gebedsleven. Hij geldt als een van de

grootste heiligen van de katholieke kerk.

De bedevaart – want dat mag het zijn –

wordt zeker bijzonder. Ik nodig u uit om

aan deze katholieke pelgrimstocht deel te

nemen. We richten ons op de inspiratie die

Franciscus biedt voor ons nu in de 21e

eeuw. We doen dit door het bezoeken van

de plaatsen waar hij geleefd heeft en door

samen te bidden en te vieren. Gaat u mee?

Ik verheug me erop met u samen op te

trekken.

+ Ron van den Hout 

bisschop van Groningen - Leeuwarden

Wat kunt u verwachten?

U vertrekt vanuit het bisdom naar 

Duitsland waar u de 1e overnachting heeft.

Na het ontbijt gaan we door naar Milaan

waar we overnachten. Vanuit Milaan reizen

we door naar Assisi.

Tijdens de reis bezoekt u Assisi, de grote

basiliek, San Damiano en de Santa Chiara.

U zult de omgeving van Assisi 

verkennen met bezoeken aan onder 

andere La Verna. U treedt in de voetsporen

van H. Franciscus door veel te wandelen.

Op dag 7 gaan we aan de terugreis 

beginnen met een overnachting in 

Ravenna. Na het ontbijt gaan we richting

Ulm waar de laatste overnachting plaats

vindt.

Vanuit Ulm gaan we richting Keulen waar

we de bedevaart afsluiten met een 

eucharistie viering in de Dom van Keulen.

In de avond zijn we weer terug in het 

bisdom.

Gedurende de reis wordt iedere dag de

Eucharistie gevierd. 

Informatiebijeenkomst

Datum 16 oktober 2019
Aanvang 19.30 uur
Plaats Parochiehuis

Langestraat 75

9671 PC  Winschoten

Ontdek het prachtige Umbrië

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door  VNB.  VNB heeft ruim 135 jaar ervaring

in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uit-

voering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit be-

langeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief:

als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht

staat hoog in het vaandel.  Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit

te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en er-
vaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op
www.vnb.nl

Assisi: De stad van Franciscus en Clara


