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Brochure  

voor organisatoren 

van een bedevaart 



2 

 

25 - 29 april:  Vlaams-Brabant 

30 april - 4 mei:  Limburg I (B) 

8 - 12 mei:  Roermond (Nl) 

15 - 19 mei:   Rotterdam  - Breda (Nl) 

22 - 26 mei:   Den Bosch - Haarlem (Nl) 

5 - 9 juni:  Utrecht (Nl) 

12- 16 juni:   Limburg II (B) 

19 - 23 juni:   Antwerpse Kempen 

13 - 17 juli:   Oost-Vlaanderen 

18 - 22 juli:   Limburg III (B) 

24 - 28 juli:   KVZ 

6 - 10 aug.:    Antwerpen I 

13 - 17 aug.:  Brussel - Groot-Brittannië 

21 - 25 aug.:  Brugge 

28 aug - 1 sept.: Breda - Haarlem (Nl) 

4- 8 sept.:   Den Bosch (Nl) 

10 - 14 sept.:  Antwerpen II 

2 - 6 okt.:   Roermond (Nl) 

9 - 13 okt.:  Rotterdam - Breda (Nl) 

 Informatie bij: 

Vlaanderen: 

Antwerpen: Maya Van Trier – 03-663.43.61 

Antwerpse Kempen: Francine Wouters – 0497-30.34.84 

Brugge: Denise Piceu – 050-82.49.03 

Brussel: Thérèse Sartieaux – 013-33.77.03 

KVZ: Diane Mortele – 016-40.43.52 

Limburg I: Marleen Nulens – 011-64.67.13 

Limburg II: Marcel Heleven – 011-72.69.15 

Limburg III: Gilbert en Sonja Schabon – 089-85.22.91 

Oost-Vlaanderen: Jacques Van Tichelen – 0495-30.78.33 

Vlaams-Brabant: Marie-Louise Polleunis – 016-77.10.36 

Nederland: 

Breda: Mieke Bril – 0164-61.29.73 

Den Bosch: Wil Verhoeven – 06-44.24.88.10 

Haarlem: Eva Onderwater – 0297-22.22.08 

Roermond: Rik Akkermans – 043-364.26.07 

Rotterdam: Paula Opstal – 015-369.31.48 

Utrecht en Groningen: Fons Janssen – 06-43.98.28.69 
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Heiligdom van de Maagd der Armen 
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Woord van de rector 

 
Beste lezers en lezeressen, 
 

Toen de deskundigen ons in 2019 het faillissement van 's werelds oudste 

touroperator uitlegden, waren ze unaniem: deze touroperator heeft de te-

kenen van deze tijd niet begrepen. “Tegenwoordig plant een toerist zijn reis 

alleen voor de computer!” De trend gaat dus duidelijk in de richting van individualisme. 
 

Ieder voor zichzelf? 

Individualisme, ieder voor zichzelf: deze tendens kunnen we op vele gebieden waarnemen, en dit 

geldt ook voor de pelgrimstochten. In plaats van deel te nemen aan een bedevaart die op een bepaald 

moment van het seizoen per bus wordt georganiseerd, geven velen er de voorkeur aan om spontaan 

te vertrekken en met de auto te reizen. Is dit een onomkeerbare trend die voor eens en altijd moet 

worden opgemerkt? Ik weet het niet zeker. 

Merkwaardig genoeg ziet men ook een heel andere trend: mensen gaan op zoek naar grote evene-

menten met massa’s volk: festivals, sportieve of culturele evenementen, wereld jongeren dagen of … 

pelgrimstochten. 

Ecologisch bewustzijn zet ook een rem op onge-

breideld individualisme. Ik ben er vast van over-

tuigd: bedevaarten met de bus hebben nog vele 

mooie dagen voor de boeg, ook al maken ze op 

dit moment een moeilijke periode door, die het 

leven van onze trouwe organisatoren verzuurt. 
 

“Gedeelde vreugde” 

Zoals elk jaar stellen wij U voor om samen een 

aspect van de Boodschap te verdiepen die de 

Maagd der Armen ons in 1933 in Banneux heeft toevertrouwd. “Deze bron is voor de zieken”, zei de 

mooie dame. De zieken en de minder bedeelden hebben daarom een speciale plaats in het hart van 

Maria en in het hart van het heiligdom. Zij zijn het die we vooral in dit seizoen van 2020 willen ver-

wennen.  

Een bekend spreekwoord toont ons de enorme waarde van solidariteit en delen :  “Gedeelde smart, is 

halve smart, gedeelde vreugde, is dubbele vreugde”. Ja, een bedevaart, samen beleefd, wordt echt 

een bron van vreugde en troost voor al wie op avontuur durft te gaan.  

Beste organisatoren, ik wil U hartelijk danken voor uw inzet. Uw aanbod aan de pelgrims kan zich tot 

“een geschenk uit de hemel” ontpoppen.  Ik ben er zeker van dat positieve commentaren van gelukki-

ge pelgrims U laten voelen: het was de moeite waard.  

Indien U informatie of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze mede-

werkers staan tot uw beschikking. 
 

         Met vriendelijke groeten, 

    Leo Palm 
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Heiligdom van de Maagd der Armen 

Rue de l’Esplanade 57, 4141 Banneux N.D., (België) 
 

Bedevaartsecretariaat 

Tel.: (+32)(0)4-360.02.39; Fax: (+32)(0)4-360.82.39 

Algemeen secretariaat 

Tel.: (+32)(0)4-360.02.22; Fax: (+32)(0)4-360.82.39 

Internationaal secretariaat 

Tel.: (+32)(0)4-360.02.02; Fax: (+32)(0)4-360.02.09 

E-mail per afdeling: 

* Bedevaarten : sanctuaire@banneux-nd.be 

* Rectoraat : rectorat@banneux-nd.be 

* Liturgie : liturgie@banneux-nd.be 

* Economaat : economat@banneux-nd.be 

* Tijdschrift : boodschap.banneux@telenet.be 

* Technische dienst : technique@banneux-nd.be 

* Internat. secretariaat: international@banneux-nd.be 

Onthaal- en bezinningscentra 

Hospitaliteit Notre-Dame                      Zie pagina 11 

Ziekentriduüms. Buiten het bedevaartseizoen: 

onthaal van groepen, retraites, seminaries, recollecties,... 

Rue de l’Esplanade 57, 4141 Banneux N.D. 

Tel.: (+32)(0)4-360.02.22; Fax : (+32)(0)4-360.82.39 
 

Broeders van St. Jan 

Zie pagina 9. 
 

Maranatha 

Gebedsweken - meeleven met de gemeenschap 

Rue des Fawes 64, 4141 Banneux N.D. 

Tel.: (+32)(0)4-360.85.59 www.maranatha.be 
 

Poverello 

Onthaal van groepen voor picknick, jongerenretraites 

Route de Theux 85, 4141 Banneux N.D. 

Tel. & Fax: (+32)(0)4-360.93.63 

E-mail: banneux@poverello.be www.poverello.be 

 

 
Voor uw picknick:  

Huur van een locatie (€ 50,- per dag) 

“Shabann” - 80 personen (n° 43 op de plattegrond) 
 
 

Zaal “la Charmille” - 70 personen (n° 51 op de plattegrond) 
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1. Vul het aanmeldingsformu-
lier in dat u bij deze brochure 
vindt. Deze gegevens hebben 
we nodig om u en uw groep 
goed te ontvangen; gelieve 
het formulier dus volledig en 

goed leesbaar in te vullen - bij voorkeur in blokletters. 

 

2. Stuur het ingevulde formulier terug naar het heilig-
dom, liefst minstens vier weken vóór uw bedevaart, 
zelfs indien u het juiste aantal deelnemers nog niet 
kent. 

 

3. Wacht op een schriftelijk antwoord van het bede-
vaartsecretariaat. Indien u niet binnen twee weken 
antwoord krijgt, gelieve ons dan opnieuw te contacte-
ren. Op aanvraag krijgt u ook een “pastoraal dossier”. 
Dit kan u helpen bij de voorbereiding van uw bede-
vaart.  

Dit dossier bevat vaste gebeden, lezingen en voorstel-
len voor voorbeden voor de votiefmis “Ter ere van de 
Maagd der Armen”, en van een votiefmis in het kader 
van het jaarthema. 
 

4. Plan en vraag aan de busmaatschappij minstens een 
half uur vóór uw eerste activiteit in Banneux aan te 
komen. Dit laat u toe om zonder haasten uit te stap-
pen, en u rustig van de parkeerplaats naar het heilig-
dom te begeven. 

Vieringen in meerdere talen 

 * Internationale eucharistieviering 

  Zondag 10u30 

 * Lof en ziekenzegening 15u00 

  (behalve op vrijdag) 

   * Rozenkrans 19u00 

 

Vieringen in het Frans 

 * Chemin de prière (sur demande) 10H30 

 * Messes en semaine 8H00 - 11H30 - 16H00 

 * Messes dominicales :  

  le samedi 16H00 

  le dimanche 8H30 - 11H15 - 16H00 

 * Rosaire 19H00 

Vieringen in het Nederlands 

 * Gebedsweg (op aanvraag) 13u45 

 * Eucharistieviering 11u00 

  (maandag t/m zaterdag, behalve vrijdag) 

 * Rozenkrans 19u00 
 

Sacrament van de Verzoening: zie bladzijde 6. 

 

Vieringen in het Duits 

 * Messe (außer freitags) 10.30 Uhr 

 * Sonntagsmesse 9.30 Uhr 

 * Andacht - Gebetsweg 14.00 Uhr 

 * Rosenkranz 19.00 Uhr 

  (außer donnerstags und freitags) 
 

AANVANGSTIJDEN VIERINGEN TIJDENS HET SEIZOEN 
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Opgelet! 

De DVD-voorstelling over de verschijningen 
om 10u15. 

 

Gebedsweg  om 13u45! 

“Wat moet ik doen  
   als ik een bedevaart organiseer?” 
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11u00 : Eucharistieviering 

 13u45 : Gebedsweg (op aanvraag) 

 15u00 : Lof en ziekenzegening 

19u00 : Rozenkrans 

Overige mogelijkheden : 
 

Aanbidding in de St. Michaëlskapel  

(n° 40 op de plattegrond) 

van 9u30 tot 17u30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sacrament van Verzoening 

(n°4 op de plattegrond) 

van 10u00 tot 12u00 

en van 14u00 tot 16u00 uur 

 

10u15 : DVD in Paviljoen Missio  

(n°34 op de plattegrond) 

Dagelijks aanbod voor alle pelgrims 
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Feestdagen gedurende het seizoen 
 

1 mei  
Plechtige opening  

van het bedevaartseizoen 
  

10u30  - Internationale Mis 

met Mgr. J-P. Delville, bisschop van Luik 

 15u00  - Lof en ziekenzegening 

20u00  - Kaarsenprocessie 
  

14 juni  
Sacramentszondag 

met Mgr P. Hoogmartens 

Bisschop van Hasselt 

10u30  - Internationale Mis 

14u00  - Sacramentsprocessie 

  en ziekenzegening 

19u00  - Rozenkrans 
 

15 augustus  
Maria Tenhemelopneming 

10u30  -Internationale Mis 

met Mgr. J-P. Delville, bisschop van Luik 

 15u00  - Lof en ziekenzegening 

          20u00  - Kaarsenprocessie 

26 augustus 
Dag voor de missionarissen  

Van 9u30 tot 16u00  

Gebedsweg - Heilige Mis 

lezing - getuigenis 

lunch (reserveren verplicht) 
 

11 oktober 

Sluiting van het bedevaartseizoen 

10u30  - Internationale Mis 

15u00  - Lof en ziekenzegening 

19u00  - Rozenkrans 
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Nederlandstalig tijdschrift : 

“Banneux N.D. - Boodschap voor alle naties” 

(6 nummers per jaar): 

 - België: € 15,- 

 - Nederland  
  + Buitenland: € 18,- 

 - Domiciliëring (Nl): € 17,-   

 - Steunabonnement:  

  vrijwillige bijdrage. 

 
Vraag gratis proefnummers aan op  
het secretariaat van het tijdschrift : 
 

Ter Doncklaan 33, 2812 Muizen 

Tel.: (+32)(0)15-43.05.37 

E-mail: boodschap.banneux@telenet.be 

  

 

DVD - een film van 52 minuten, 

in Banneux  opgenomen,  aan-

gevuld met prachtige archief-

beelden.  

Enkel in het Frans! € 21,- 

  

 

 

Verder ook nog: gebeden, brochures, 

postkaarten, noveenkaarsen,... 

 

 

DVD -  een film van 25 minu-

ten die de geschiedenis en de 

Boodschap van Banneux ver-

telt. .......................... € 15,-  

 

 

 

               Een fotoalbum over de                      

              plaats, de Boodschap en  

             de geschiedenis van de 

Verschijningen                   € 7,- 
     

  

 

 

 

Kinderboeken : € 10,- 

  

  

  

  

Informatiebureau en uitgaven van het Heiligdom 

Het Informatiebureau van het  
heiligdom (Place des Nations) is 
tijdens het bedevaartseizoen 
dagelijks geopend : 

van 9u30 tot 12u00  

en  

van 13u00 tot 17u00. 

  

 Buiten het bedevaartsei-
zoen dagelijks geopend : 

van 10u00 tot 12u00  

   en  

         van 14u00 tot 16u30. 

U vindt er de uitgaven van het heiligdom, 
postkaarten en gebedsprentjes, 

kaarsen en geschenkartikelen 

 

U kan er uw misintenties opgeven,  

een ex-voto bestellen  

en u abonneren  

op ons Nederlandstalige tijdschrift. 

 

De vrijwilligers van het Informatiebureau 
kunnen u alle inlichtingen verschaffen in ver-
band met uw bedevaart, de uren van de mis-
sen, de permanentie van de biechtvaders,… 
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Toerismekantoor Ourthe-Amblève - asbl GREOA 

info@ourthe-ambleve.be 

Winkel en informatie: 

Rue de Louveigné 3, 4920 Remouchamps 

Tel.: (+32)(0)4-384 35 44 - Fax: (+32)(0)4-384 35 46 

Toerismekantoor Pays de Vesdre 

Rue de la Chapelle 30, 4800 Verviers 

Tel.: (+32)(0)87-30 79 26 - Fax: (+32)(0)87-31 20 95 

Toerismekantoor Spa 

Place Royale 41, 4900 Spa 

Tel.: (+32)(0)87-79 53 53 - Fax: (+32)(0)87-79 53 54 

officetourismespa@skynet.be 

Toerismekantoor Sprimont - Banneux N.D. 

Rue de l’Esplanade 57, 4141 Banneux N.D. 

Tel.: (+32)(0)4-358.09.50 

Mobiel: Christiane Crosset : (+32)(0)496-75.91.89 

 

Toerismekantoor Luik 

En Feronstrée 92, 4000 Luik 

Tel.: (+32)(0)4-221 92 21 - Fax: 
(+32)(0)4-221 92 22 

office.tourisme@liege.be  

VVV - Toerisme 

Overnachtingen          Vergader ruimte Maaltijden 

Voor informatie en 

reserveringen 

  

Bezoek onze nieuwe website 

 

Congrégation de Saint Jean 
Accueil des groupes et de personnes individuelles 

(retraite, etc…) avec les frères de Saint Jean 

Centre Regina Pacis  

rue de la Sapinière, 50 

B-4141  Banneux N.D. 

      Tél : +32 (0)4-360.01.20 

Email : hotellerie@stjean-banneux.com 

Website : www.stjean-banneux.com 

mailto:office.tourisme@liege.be
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Hospitaliteit Notre-Dame 

Verblijf in het hart van het heiligdom 
 

Capaciteit : 360 bedden 
 

Geschikt voor het ontvangst van groepen, het 
huren van zalen, het geven van retraites voor vol-

wassenen en jongeren, het houden van lezingen ... 
 

78, rue de l’Esplanade          4141  Banneux-N.D. 

 

Rolstoel vriendelijk 

Inlichtingen : 

0032 (0)4/360.02.22                               economat@banneux-nd.be 

In het Infomatiebureau 

Een fotoalbum over de plaats,  

de Boodschap en 

de geschiedenis van de Verschijningen 

€ 7,-  
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Plattegrond van het heiligdom 
1. Verschijningskapel  
2. Huis Beco 
3. Sacristie 
4. Biechtstoelen 
5. Sacramentskapel -  
    Biechtstoelen - spreekkamer 
6. H. Kruiskapel 
7. Projectiezaal 
8. “Abri du Curé d’Ars” 
    Algemeen Secretariaat 
9. Infobureau van het Heiligdom 
    &  Toerismekantoor 
10. Orthodoxe kapel 
11. Gedenksteen Mgr. Kerkhofs 
12. H. Anna 
13. Maria-bezoek 
14. Kapellen van de Zeven Smarten  
15. Monument Internat. Gebedsunie 

16. Bron 
17. H. Grignion de Montfort 
18. Gedenksteen met ster 
19. Beeld van de Maagd der Armen 
20. Altaar van de Esplanade 
21. Franciscuskapel  
22. Boodschapskapel 
23. Maria Middelareskapel 
24. Biechtstoelen  
25. Sacristie 
26. Hospitaliteit “Notre-Dame” 
27. Verblijf H. Bernadette 
28. Toiletten 
29. Verblijf H. Camille 
30. H. pater Pio 
31. O.-L.-Vrouw van La Vang 
32. O.-L.-Vrouw van Walsingham 
33. Gedenksteen verbroedering China 

34. Paviljoen “Missio” 
35. H. Pierre-Julien Eymard  
36. Glasraam “de Aankondiging” 
37. H. Alphonsus van Liguori 
38. H. Ignatius 
39. HH. Stichters van de Servieten 
40. St. Michaëlskapel 
41. Klokkentorentje 
42. Kruisweg 
43. “Shabann” 
44. H. Bernadette  
45. H. Theresia van Lisieux 
46. Beeld van de Maagd der Armen 
47. Kerk van de Maagd der Armen 
48. Armeens kruis 
49. H. pater Damiaan 
50. “Hostellerie Chaityfontaine”  
51. Zaal “la Charmille” 


