
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maastricht, 23 april 2021 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht, maar zoals premie Rutte en minister De Jonge al 

een paar keer gesuggereerd hebben: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Er wordt volop 

gevaccineerd, maar het zal zeker nog een tijd duren voordat iedereen gevaccineerd is. Dat 

betekent dat we over enkele maanden hopelijk een punt achter de coronacrisis kunnen zetten, 

maar dat we niet precies weten wanneer dat zal zijn.  

Dat maakt het voor activiteiten die lang van te voren gepland moeten worden erg lastig om 

voorbereidingen te treffen. Een bedevaart is niet van vandaag op morgen georganiseerd en gaat 

ook gepaard met grote financiële risico’s. Daar komt bij dat de situatie in het buitenland soms 

heel anders is dan in Nederland. Met name in Frankrijk zijn de regels strenger dan hier.   

Het spijt ons zeer u te moeten melden dat het bestuur van het Huis voor de Pelgrim besloten 

heeft om de geplande bedevaarten naar Lourdes in september en begin oktober van dit jaar 

niet te laten doorgaan. Om de kwaliteit van de bedevaarten te garanderen die u van ons 

gewend bent, zouden nu afspraken gemaakt moeten worden, waarvan we niet weten of we die 

in september wel kunnen nakomen. Het is nu niet te voorspellen hoe de situatie in september 

zal zijn. Het zou een enorme teleurstelling zijn wanneer velen van u zich de hele zomer op een 

bedevaart naar Lourdes verheugen die op het laatste moment afgezegd moet worden.   

We realiseren ons dat dit een heel vervelende mededeling is. Zeker voor de pelgrims die al voor 

één van de bedevaarten van vorig jaar geboekt hadden en dit najaar nog steeds niet kunnen 

gaan. Het liefst hadden we ons programma uitgevoerd zoals we dat gepland hadden. Maar u 

mag er op vertrouwen dat wij als Huis voor de Pelgrim alleen reizen aanbieden die veilig zijn 

en waar u met een gerust hart aan kunt deelnemen. Wij kunnen nu niet garanderen dat dit in 

het najaar mogelijk is.  

 

 

z.o.z. 

 

 

 



Uw boeking voor een Lourdesreis van komend najaar zullen wij dan ook helaas moeten 
annuleren. Het doorschuiven van uw boeking naar volgend jaar is niet mogelijk. Wilt u weer 
mee in 2022? Dan verzoeken wij om u opnieuw in te schrijven. De brochure voor 2022 
ontvangt u in het najaar. 
 
Heeft u reeds betaald? Dan kunt u de reeds betaalde reissom van ons terug ontvangen. Via 

bijgaand antwoordformulier kunt u uw gegevens aan ons doorgeven.  

Helaas heeft het niet door kunnen gaan van de bedevaarten grote financiële gevolgen voor 

onze stichting. Misschien mogen wij zo vrij zijn u op de mogelijkheid te wijzen om een deel 

van uw reissom om te zetten in een gift aan onze stichting. Onze stichting is ANBI-erkend. Uw 

gift is dus fiscaal aftrekbaar. 

Heeft u uw reissom nog niet overgemaakt? U kunt uw eventuele gift overmaken op IBAN  

NL15 INGB 0001 0586 99 ten name van Huis voor de Pelgrim. Het stelt ons in staat om 

bedevaarten naar Lourdes te blijven organiseren voor mensen die zorg nodig hebben. 

Had u een goedkeuring voor een bijdrage in de reissom via uw zorgverzekeraar CZ? Deze 
goedkeuring kan meegenomen worden naar een bedevaart in 2022. Voorwaarde is wel dat u 
dan nog steeds bij CZ verzekerd bent. Vermeld bij uw nieuwe boeking dat u reeds een 
goedkeuring had zodat wij deze meteen kunnen meenemen in de verwerking. 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw begrip en voor uw gift. Wij hopen u volgend jaar tijdens een 
van onze bedevaarten naar Lourdes of een andere bestemming te mogen begroeten.  
 
Wilt u dit jaar toch al een klein beetje de sfeer van een bedevaart ervaren, dan kunt u 

deelnemen aan een van onze Pelgrimini’s. Dit zijn bedevaarten van één dag die wel 

coronaproof kunnen plaatsvinden. Een overzicht van de data en plaatsen vindt u op onze 

website www.huisvoordepelgrim.nl. 

Ook hopen we u later dit jaar nog te kunnen informeren over enkele activiteiten rond het 100-

jarig bestaan van onze organisatie, die vanwege de coronamaatregelen ook anders vorm zullen 

krijgen dan we hadden gepland.  

Dank voor uw begrip. We houden u op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

drs. O.L.F. Dols, 

directeur  

 

 


