
Interessante links: 
 

Historisch Museum Den Briel: 
Markt 1, 3231 AH Brielle 
0181 475475 
 

Informatie over de evenementen in stad Brielle: 
www.Brielle2022.nl 
www.beleefbrielle.nl/brielle-omgeving 
 

Stadswandelingen: 
www.GidsengroepBrielle.nl 
www.stadswandelingmetgids.nl 
www.opvoorneputten.nl 
 

VVV Brielle: 
Markt 1, 3231 AH Brielle 
 

Cultuuragenda: 
www.kunstcultuurbrielle.nl 
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450 jaar bedevaartoord 
HH. Martelaren van Gorcum 

Brielle 
 
 
 
 
 

 
 

Informatie voor groepen 



Informatie over het bedevaartoord 
 

Het bedevaartoord in de vestingstad Brielle is 
de historische plek waar 19 priesters en 
monniken uit Gorcum in 1572 naar Brielle 
werden gebracht en daar werden, gemarteld 
en vermoord en nu, in 2022, vanwege het 450 
jarig jubileum bijzondere aandacht krijgen voor 
het volharden in hun geloof als de Heilige 
Martelaren van Gorcum. 
Vanuit deze historie wil het heiligdom, juist in 
deze tijd, een plaats zijn van gebed, liturgie, 
bezinning en ontmoeting voor katholieken, alle 
christenen en belangstellenden, waarbij men 
zich in stilte en  rust of in gezamenlijkheid 
vanuit het verleden kan richten op het heden 
en de toekomst. 
 
Belangrijke data 2022 
 

14 mei:  Opening bedevaartseizoen  
9 juli:    Nationale Bedevaart  
29 oktober:  Sluiting bedevaartseizoen  
 

 
 

Reguliere openingstijden 2022 
 

Vanaf 15 mei elke dag tussen 13.00 en 17.00 
uur. Maandag is bezoek alleen mogelijk voor 
groepen op afspraak. 
 
Informatie voor groepen vanaf 10 personen 
 

 
 
Groepen zijn van harte welkom buiten de 
belangrijke data en standaard openingstijden, 
waardoor er voldoende mogelijkheid is voor een 
eigen programma dat aansluit bij de wensen van 
uw groep. 
Overleg met het bedevaartoord vooraf is 
belangrijk om een optimaal programma te 
realiseren en  teleurstellingen te voorkomen. 
Voor een bezoek tijdens de standaard openings-
tijden, door de week, is het belangrijk om te 
weten dat om 14.00 uur een liturgische 
plechtigheid (H.Mis of Rozenkransgebed) staat 
gepland. Hierbij kan uw groep vanzelfsprekend 
aansluiten. 
 
 
 

Mogelijkheden voor uw programma: 
 

- Liturgische plechtigheid zoals H. Mis (met 
 eigen priester), vesper, aanbidding, plechtig  
 Lof en Kruisweg; 
- Rondleiding door één of meerdere vrijwilligers  
 inclusief een videopresentatie; 
- Mogelijkheid voor een lezing/bezinning  
- Koffie/thee met/zonder iets lekkers; 
- Lunch met soep en broodjes (ook nuttigen zelf   
 meegebrachte lunch is geen probleem); 
- Een combinatie met een stadswandeling door  
 historisch Brielle en of bezoek aan het  
 Historisch Museum Den Briel; 
- Overnachting in één van de Brielse hotels. 
 

Meer informatie en contact: 
 

Adres:  Bedevaartoord Brielle 
 De Rik 5, 3232 LA  BRIELLE 
Website: www.martelarenvangorcum.nl 
Mail: info@martelarenvangorcum.nl 
Banknummer: NL30 RABO 0344 8537 21 
 

 


