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Jong, Autochtoon en Migrant 

Een bont gezelschap Rotterdammers op bedevaart naar Lourdes 
 

Zaterdag 28 september verzamelen zich 100 pelgrims bij de Spido. Daar staan de bussen klaar om 
ons naar Eindhoven Airport te brengen. Een andere bus vertrekt vanuit Ommoord naar Eindhoven. 
Een bus met pelgrims die niet met het vliegtuig reizen, is dan al een dag onderweg. Rotterdam zwaait 
haar pelgrims uit bij de Spido (Willemsplein 85) van 09.45 tot 10.15 uur 
 
In totaal gaan er meer dan 200 pelgrims op reis naar Lourdes. Het zijn mensen met elk een eigen 
achtergrond, een eigen verhaal. Van jong tot oud, van autochtoon tot migrant en van ziek tot 
gezond. De reis is er om mensen met elkaar te verbinden en samen het geloof in Christus te vieren. 
En waar kan dat beter dan op een plaats waar Zijn moeder Maria verscheen: Lourdes.  
 
Niet zomaar een bedevaart 
Een bedevaart naar Lourdes vanuit Rotterdam is uniek. Niet alleen omdat Rotterdam voor het eerst 
gaat, maar ook omdat er een afspiegeling meegaat van de Rotterdamse samenleving. Zo kent 
Rotterdam vele soorten parochies. Sommigen hebben een eigen kerk, zoals de Portugees 
sprekenden, maar vaak delen zij een gebouw. Om met elkaar onder één dak te leven is onderlinge 
binding belangrijk. Door samen te delen en samen te vieren werken we met elkaar aan die 
verbinding. 
 
De veelkleurigheid van de bedevaart vindt ook zijn weerslag in het programma. Tijdens vieringen zijn 
lezingen en voorbeden in diverse talen en krijgen pelgrims onder andere de handoplegging in hun 
moedertaal:  Nederlands, Portugees of Spaans. Er klinken Marialiedjes uit álle windstreken, gezongen 
door een speciaal projectkoor. Juist vanuit die diversiteit kunnen we elkaar, onze parochies  en het 
samenleven in Rotterdam een impuls geven tijdens deze bedevaart.  
 
Meer informatie? 
Neem contact op met Rob Lijesen (pastoraal werker parochies Rotterdam Rechtermaasoever) tel. 
0640948179. Bezoek ook de website van de VNB www.vnb-nationalebedevaarten.nl voor een 
dagelijks verslag met foto's van deze reis.  
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