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(Voorbeeld parochiebladartikel 1) 

Reis mee naar Rome: Informatiebijeenkomst bisdombedevaart 
 

Op … om …uur wordt in … te … een informatieavond gehouden over de bisdombedevaart naar 

Rome. Bisschop Van den Hende nodigt ons van harte uit voor deze bijzondere reis. Medewerkers van 

de reisorganisaties VNB en Pelikaanreizen geven praktische informatie over het programma. De 

bedevaartleiding gaat in op de inhoudelijke kant van de reis. 

 

Het bisdom organiseert de bedevaart in de herfstvakantie (oktober 2017). En het wordt natuurlijk pas 

écht een bisdombedevaart als uit het hele bisdom mensen meegaan. Want van De Zilk tot Oude Tonge, 

van Hoek van Holland tot Vianen, allen zijn wij in geloof met elkaar verbonden en worden we 

geroepen om een netwerk van liefde te zijn in het bisdom Rotterdam. 

 

Dan is het ook goed om met elkaar op te trekken naar zo’n bijzondere stad, de Eeuwige Stad: Rome. 

Jaarlijks komen veel pelgrims naar deze stad toe waar de H. Apostel Petrus heeft geleefd en begraven 

ligt. Het is de stad van waaruit het christelijk geloof zich door Europa verspreidde en het is de stad 

waarin nog veel van die sporen te vinden zijn. Eeuwenoude kerken, imposante musea, grote 

basilieken. Maar het is ook de stad waar we de resten vinden van een machtig Romeins imperium, 

waar je gezellig door de straten slentert en waar je op sfeervolle pleinen wat drinkt. 

 

Kortom: een reis om nooit te vergeten! 

 

Maak kennis met het programma tijdens deze informatiebijeenkomst: 

 11-daagse bedevaart per touringcar (12 t/m 22 oktober), € 899,- 

 8-daagse bedevaart vliegreis (14 t/m 21 oktober), € 979,- 

 

[datum en locatie van de bijeenkomst] 

 

 



(Voorbeeld parochiebladartikel 2) 

Reis mee naar Rome: Bedevaart bisdom Rotterdam  
 

Het bisdom Rotterdam organiseert in de herfstvakantie van dit jaar een bedevaart naar Rome. Er 

worden twee reisopties aangeboden: een 11-daagse bedevaart per touringcar (12 t/m 22 oktober) en 

een 8-daagse bedevaart vliegreis (14 t/m 21 oktober). In Rome volgen de pelgrims hetzelfde 

programma. 

 

Vicaris-generaal Tjeerd Visser is coördinator van deze bedevaart. Hij vertelt hoe het programma twee 

lijnen trekt: “Vanuit het thema netwerk van liefde trekken we een lijn naar de liturgie. We vieren de 

eucharistie op bijzondere plekken. De tweede lijn komt voort uit de liturgie. Dat is de diaconie. Ons 

leven heeft die beide dimensies. God beminnen met heel je hart en je naaste als jezelf. Dat willen we 

doen met de bedevaart.” 

 

Een bedevaart naar Rome is een pelgrimage naar de graven van de apostelen Petrus (Sint Pieter) en 

Paulus (Paulus Buiten de Muren). De pelgrims bezoeken ook de kerk waar het graf is van de heilige 

diaken Laurentius. Hij is de patroonheilige van het bisdom. Pelgrims zullen deelnemen aan de 

audiëntie met paus Franciscus op het Sint Pietersplein. En in de pittoreske wijk Trastevere wordt een 

ontmoeting georganiseerd bij de kerk van de Sant’Egidio. Leden van Sant’Egidio zijn op een 

bijzondere manier diaconaal actief, heel praktisch, als concrete vriend van armen. Tjeerd Visser: “We 

maken daar kennis met deze beweging, omdat we pelgrims zijn in een netwerk van liefde. Dat wordt 

concreet in de zorg die we hebben voor mensen in nood.” 

 

In een persoonlijke videoboodschap nodigt Mgr. Van den Hende op YouTube gelovigen in het bisdom 

van harte uit om mee te gaan op deze bedevaart. De bedevaart is een vervolg op het 60-jarig jubileum 

van het bisdom (2 februari 2016 - 2 februari 2017). Het bisdom Rotterdam telt vele gelovigen, 

parochies en kerken. Mgr. Van den Hende: “Zonder dat we elkaar persoonlijk allemaal kennen, zijn 

we een netwerk van liefde. De band van het geloof maakt ons tot een netwerk. Christus zelf nodigt ons 

daarvoor uit. De bedevaart is geen punt achter het jubileum, maar een dubbele punt. Ik hoop dat we 

van deze reis naar Rome tientallen jaren de vruchten mogen plukken. Vruchten van geloof en 

gemeenschapszin, van vertrouwen dat we bij Christus mogen horen.” 

 

 11-daagse bedevaart per touringcar (12 t/m 22 oktober), € 899,- 

 8-daagse bedevaart vliegreis (14 t/m 21 oktober), € 979,- 

 

Meer informatie: www.bisdomrotterdam.nl 

Schrijf in vóór 1 mei bij VNB: www.vnb.nl 

 

 



Foto’s voor het parochieblad 
 

Parochiebladen en parochiewebsites kunnen bij de werving voor de bedevaart naar Rome gebruik 

maken van foto’s. Deze foto’s worden ter beschikking gesteld door het bisdom in overleg met 

fotograaf Ramon Mangold. De foto’s kunnen worden opgevraagd via: bureau@bisdomrotterdam.nl. 

Bij plaatsing in het parochieblad of de parochiewebsite is de fotocredit vereist: (Foto: Ramon 

Mangold) 

 

(Foto’s: Ramon Mangold) 

  
 

  
 

  
 

 


