
 
 

Eéndaagse bedevaarten Banneux 

Limburgs Banneuxwerk vzw 

organiseert:ook 2X per jaar een ééndaagse 

bedevaart naar Banneux namelijk op 

 

donderdag 2 maart 2023 bij de verjaardag 

van de laatste verschijning in Banneux van 

de “Maagd der Armen” 

en 

zondag 15 oktober 2023 bij de afsluiting 

van het bedevaartseizoen. 

 

Voor meer informatie: 

Marcel Heleven, GSM: 0496 694186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie: 

Limburgs Banneuxwerk,vzw 

Maatschappelijke zetel: 

Wellensestraat 16, 3800 Sint-Truiden. 

Email: contact@limburgsbanneuxwerk.be 

Website: www.LimburgsBanneuxwerk.be 
Ondernemingsnummer: 0774903504 

Gebed van O.L.V van Banneux 
 

Maria, Maagd der Armen, 

net als U zijn wij bezorgd om alle mensen van wie 

wij houden. 

Bid met ons voor elk mensenkind, 

dat vreugde en hoop in het leven 

het halen op verdriet, geweld en twijfel. 

Maria, Maagd der Armen, samen met u, was ook 

uw Zoon op de vlucht voor mateloos geweld 

en vonden zij een veilig land om te verblijven. 

Gods Zoon voelt mee met allen 

die zonder geborgenheid door het leven moeten 

gaan. 

Bid met ons dat de dag komt 

waarop ieder mens een thuis vindt om te wonen, 

veilig en wel. 

Maria, Maagd der Armen, 

gij mocht uw Zoon terugvinden in het huis van de 

Vader. 

Bid met ons voor alle kinderen die op de vlucht 

zijn. 

Bid met ons voor alle mensen die op zoek 

zijn naar elkaar. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 

2023 
 

Maria, 

leid ons naar Jezus. 
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Het Limburgs Banneuxwerk 

 
heeft als doel: werken aan verbondenheid tussen 
mensen in een gelovig perspectief. 

 
Mensen van alle leeftijden, gezond of ziek, 
zinzoekers of iemand met nood aan rust,…aan 
eenieder wordt door ons een volledig georganiseerd 
verblijf aangeboden in het heiligdom van Banneux te 
midden van groene heuvels en prachtige natuur. 

 

Hier is er tijd!...voor bezinning, gebed, rust, 
ontmoeting, samen-leven, ontspanning…. 

 
Als bedevaarders, deelnemers én medewerkers, 
samen te gast bij de Maagd der Armen, logeren wij 
enkele dagen in de hospitaliteit. 
 
Een ploeg van geëngageerde vrijwilligers, waaronder 
verpleegkundigen en verzorgenden, staat er 
gedurende het verblijf aldaar ter beschikking van 
alle deelnemers. 

 
Een priester is gedurende het hele verblijf aanwezig 
voor vieringen en persoonlijke ontmoetingen. 

 
Samen gaan we als pelgrims op weg om in de 
ontmoeting met Maria, Maagd der Armen, op het 
spoor van Jezus te komen, waartoe het jaarthema 
van 2023 van Banneux ons bovendien uitnodigt: 

 

MARIA, LEID ONS NAAR JEZUS. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Het Limburgs Banneuxwerk vzw 
 

Biedt je de gelegenheid om hier ook dit jaar weer 
deel te nemen aan een meerdaagse bedevaart 

• Triduüm 1: van vr. 28 april tot di. 2 mei 

2023, inschrijven voor 15 maart 2023 

• Triduüm 2: van vr. 9 juni tot 

di.13 juni 2023 inschrijven 

voor 30 april 2023. 

• Triduüm 3:van za.15 juli tot 

woe 19 juli 2023 inschrijven 

voor: 31 mei 2023. 

      Beslist iets voor jou! 

Als deelnemer: 

• Wanneer je de drukte van het leven even wil
ontvluchten 

• Wanneer je even tijd wil nemen voor jezelf in de 

stilte, de natuur, gebed, in ontmoeting met God, 

Maria, andere mensen 

• Wanner je buiten de muren van je zorginstelling 

het vakantiegevoel nog eens wil beleven… 

Als medewerker: 

• Wil je helpen om mensen die zorg nodig hebben 

enkele aangename dagen te bezorgen in Banneux 

• Wil jezelf ook even, via je zorgende 

aanwezigheid voor anderen, wat tijd nemen voor 

stilte, gebed, samenzijn met mensen 

Als sponsor: 
Wanneer je ons Limburgs Banneuxwerk wil 
ondersteunen, dank je wel voor de 
financiële steun op rek. nr.BE84 4569 5794 6159 
 
Deelnameprijs Triduüm 

• Bedevaarder-deelnemer: € 250 

• Bedevaarder-medewerker: € 150 

• Jongeren: 12-18 jaar: € 125  

• Toeslag éénpersoonskamer: € 60. 
 
 

 
Annulering: 
 
Bij een annulering zal het inschrijvingsgeld 
integraal worden teruggestort. Annulering binnen 
de termijn van 14 dagen vóór aanvang triduüm zal 
50 € reserveringskosten worden aangerekend. 

 

Inschrijving triduüms: 
 
Wens je deel te nemen aan één van de triduüms,   
contacteer dan de verantwoordelijke: 

Eerste triduüm: 
ELS JOOSTEN,  
Winter 3 
3930 Hamont-Achel 

els-joosten@hotmail.com 
GSM: 0496 14 97 70. 

  
Tweede Triduüm: 

MARCEL HELEVEN,  
Justus Lipsiuslaan 4 
3500 Hasselt 
marcel.heleven@pandora.be 
 GSM: 0496 - 69 41 86 
 
Derde Triduüm: 
GEERT en ANNIE COSEMANS- 
VANOIRBEEK,  
Wellensestraat 16 
3800 Sint-Truiden. 
annie.vanoirbeek@telenet.be 
0497 37 89 12 (Geert) 0494 46 96 72 (Annie) 

 

 
 
Na aanmelding worden de nodige 
inschrijvings- en medische documenten 
ter invulling naar jouw toegestuurd.
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