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Rotterdam, april 2019
onderwerp:

Opening Bedevaartseizoen van de HH. Martelaren van Gorcum op zaterdag 11 mei

Geachte heer, mevrouw,
Na mooie ervaringen in het Bedevaartseizoen van vorig jaar, kijken we als Bisschoppelijk Brielse
Commissie met veel enthousiasme uit naar het nieuwe seizoen. Ook dit jaar staan er weer vele, en ook
nieuwe activiteiten op het programma!
In de tussentijd hebben we niet stilgezeten. In de afgelopen maanden is de reliekschrijn van de Martelaren
van Gorcum grondig schoongemaakt. Niet alleen ziet de schrijn er nu weer veel beter uit, ook zijn veel
details weer zichtbaar gemaakt. Het is met recht opnieuw een waardige bewaarplaats voor de relieken van
de Martelaren van Gorcum.
Zaterdag 11 mei zal Mgr. J.H.J. van den Hende in een pontificale Hoogmis het Bedevaartseizoen 2019
officieel openen. In die viering zal de reliekschrijn opnieuw voor het altaar worden geplaatst.
Het programma voor die dag zal als volgt zijn:
10.30 uur
11.00 uur
12.30 uur
13.30 uur

Inloop
Eucharistieviering met herplaatsen van de reliekschrijn
Gelegenheid tot ontmoeting, waarbij een broodje en een kopje koffie of thee
verzorgd zal worden.
Einde bijeenkomst

Vooraf aan de viering is er tevens de gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
We zouden het zeer waarderen als u in de gelegenheid zou zijn om deze bijzondere opening van het
Bedevaartseizoen in het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum aan De Rik 5 te Brielle met ons mee te
vieren.
Graag vernemen wij of u aanwezig kunt zijn. U kunt dit laten weten via e-mail:
bureau@bisdomrotterdam.nl. Graag tot ziens op 11 mei!
Met hartelijke groet,

Pastoor Jack Glas,
custos Bedevaartsoord HH. Martelaren van Gorcum

Priesters zijn uitgenodigd te concelebreren. Graag eigen albe en witte stola meebrengen en u voor de
viering bij de sacristie melden.

