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Voor jong en
oud Ga met
ons mee!

Wat houdt het
gezinsprogramma in?
Tijdens de bedevaart is er een speciaal
programma voor kinderen van 0 t/m 13
jaar. Er is een aangepaste rondleiding
door Assisi, leuke buitenactiviteiten,
een ontmoeting met andere ouders en
kinderwoorddienst en crèche tijdens
de gezamenlijke vieringen. De kinderen
krijgen een eigen pelgrimsboekje om
deze reis optimaal te beleven. Een mooie
ervaring voor het hele gezin!

Gezinsprogramma
Dit is een unieke kans om met het gezin
Assisi te ontdekken. Beleef met jong en oud
het geloof en maak kennis met Franciscus
en Clara van Assisi! De groepen worden
zoveel mogelijk per parochie en regio
ingedeeld. Gezinnen met kinderen sluiten
aan bij de eigen parochie en regio. Zo is
het ook na de reis gemakkelijker om met
elkaar in contact te blijven. Daarnaast
beleven gezinnen hun eigen programma
tijdens de bedevaart in het gezins
programma!

Wist je dat...
… Franciscus het
Tau-teken gebruikte
om al zijn brieven
te ondertekenen?

Praktische informatie

Reissom

Het gezinsprogramma is voor gezinnen
met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13
jaar. Er zijn twee reisopties: met de bus
(9 dagen) of met het vliegtuig (6 dagen).
Het gezinsprogramma wordt georgani
seerd van 1 mei t/m 4 mei 2018. Het
programma gaat van start als het hele
reisgezelschap is aangekomen in Assisi.

Voor kinderen, tieners en jongeren van
0 t/m 25 jaar geldt een gereduceerd reis
tarief. Voor de vliegreis wordt de reissom
€ 349,00 en de busreis kost € 449,00.
De lage reissom wordt mogelijk gemaakt
door het bisdom en de parochies.

Er is ook een apart tiener- en jongerenprogramma tijdens de bedevaart.
De tieners (14 t/m 17 jaar) en jongeren
(18 t/m 30 jaar) verblijven op een eigen
locatie om hen zo de gelegenheid te
geven met leeftijdsgenoten een unieke
(geloofs)ervaring op te doen. Meer
informatie over dit programma vind je
op www.jongekerk.nl en in de aparte
folder voor tieners en jongeren.

Rekenvoorbeeld
Met het vliegtuig naar Assisi
met het gezin
Twee ouders: 2 x € 799 = € 1.598
Drie kinderen: 3 x € 349 = € 1.047
Totaalbedrag:

€ 2.645

Onderweg
tussen tijd en
eeuwigheid
Meer weten over het
gezinsprogramma?
Aarzel niet en neem contact met ons op als
je vragen hebt over de bedevaart of over
het gezinsprogramma. Ook tips en ideeën
zijn welkom! Of neem contact op met de
ambassadeur in jouw parochie. Er is ook
een algemene folder voor de vliegreis
en de busreis beschikbaar. Deze is op te
vragen bij het bisdom. Verdere informatie
over de bedevaart kun je ook vinden op de
website van het bisdom. Of stuur ons een
berichtje via Facebook.
Wij zijn te bereiken via ons emailadres:
assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
en via het telefoonnummer (023) 511 2636
(projectleider Lyanne Blonk).

design Impulsar

Voor praktische informatie over de reis,
het programma in Assisi en de inschrijving
kun je contact opnemen met reisorganisa
tie VNB: jos.vanbussel@vnb.nl of via
de website van VNB: www.vnb.nl.

Wil je mee met je gezin?
Inschrijven kan via de website van VNB
en is mogelijk tot 1 februari 2018.

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
@bisdombedevaart

