
Bedevaart   Scherpenheuvel 
   6-7-8 mei 2022 

Wil jij samen met Steenhuffel pelgrim  zijn? 

Wij zijn allen spoorzoekers naar het geluk… Een 
bedevaartsoord is voor velen een veilige plaats die 
omarmt, die ruimte geeft aan stil verdriet, aan 
onuitgesproken dromen… 

Ook voor mensen die zichzelf ongelovig noemen, is 
een bedevaartsoord toch een ontmoetingsplaats 
waar ze hopen om zichtbare tekenen van het 
onzichtbare te kunnen ervaren. 

Ongetwijfeld hebben jullie jullie eigen motieven om 
mee op bedevaart  te gaan. Sluit je daarom aan: 

Te voet op bedevaart voor de 170- ste keer: 

Wij verzamelen op vrijdag 6 mei 2022 iets voor 19.00 uur aan de kerk. Na de zegen 
vertrekken we op onze lange tocht… en hopen de basiliek te bereiken op 
zaterdagmorgen rond 09.45 uur. De terugkomst is voorzien op zondag 8 mei om 19u 
aan de kerk in  Steenhuffel. Voor inlichtingen én inschrijving kan je terecht bij Fons 
Langbeen.:052/30.11.13.  

Vertrek met de fiets op za 7 mei 2022 om 8 uur aan de kerk . 

Er wordt een rustig tempo aangehouden en de nodige stops voorzien, zodat we 
Scherpenheuvel kunnen bereiken rond 12.00 u. Rond 15u vertrekken we terug in 
Scherpenheuvel om rond  19.30 u terug in Steenhuffel te zijn. Voor inlichtingen en 
inschrijving kan je terecht bij Paula Kemels 052/30.93.67. Graag een reserve 
binnenband, plakgerief en een knapzak voorzien. 

Met de bus op bedevaart. 

Op za. 7 mei om 10 uur zal de bus jullie opwachten aan de kerk van Steenhuffel. Er is 
ook een opstapplaats aan de brandweerkazerne, Mechelsestraat in Londerzeel .  Iets 
voor de middag zijn wij dan in Scherpenheuvel… Om 17.30 uur keren we terug 
huiswaarts. Voor inlichtingen én inschrijving (voor 28 april) kan je terecht bij: Mieke 
Van Der Perre , Mattestraat 29,Malderen. Tel: 052/ 34 07 15 of  0477/05 70 59  

Met alle bedevaarders  vieren wij dan samen eucharistie in de Basiliek op Za 7 mei 
om 13.15uur. Om 14.00 uur doen we de kruisweg.  

Iemand verwacht ook jou daar !     


