Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Het land
van Gerardus

Reizen is leuk. Onderweg zijn.
Andere mensen ontmoeten.
Nieuwe culturen ervaren.
Sfeer proeven. Dat is spannend.
Allicht. En soms wil je net iets
meer: een reis die je verder
brengt. Verder dan alleen maar
naar een nieuw land of een
andere omgeving. Een reis die
je verder helpt op je levenspad.
Die naast het onderweg zijn ook
een inspirerende ervaring is.
Vol rust en verstilling. En die
misschien zelfs helpt om God op
het spoor te komen. Als een echte
pelgrim. Dat treft, want wij zijn
het Huis voor de Pelgrim en onze
reizen brengen je verder!

Het land van Gerardus
13 t/m 18 oktober 2019
Beste pelgrim,
In de armoedige bergstreek ten zuiden van Napels werd in 1726
Gerardo Majella geboren. Hij werd er broeder bij de redemptoristen,
een toen nog kleine regionale congregatie, gesticht door zijn
tijdgenoot Alfonso Maria de Liguori. Hij stierf er ook, slechts 29 jaar
oud. De streekgenoten van broeder Gerardo wisten meteen dat
er een heilige was gestorven, hetgeen de Kerk officieel in 1904
erkende. Materdomini, het klooster waar hij stierf, werd al gauw
een pelgrimsoord.
In de 19e eeuw groeide de congregatie wereldwijd uit; Wittem werd in
1836 het eerste redemptoristenklooster in het huidige Nederland.
Van hier uit trokken paters predikend rond en vertelden overal ook
het verhaal van hun heilige confrater. Zo werd Gerardus Majella
een bekende volksheilige en Wittem zijn nationale bedevaartsoord.
Materdomini

Tot in de zeventiger jaren organiseerden de redemptoristen
regelmatig een pelgrimsreis naar het Land van Gerardus.
Maar ‘Wittem’ had op den duur de menskracht niet meer
om zoiets met regelmaat te herhalen.
Vorig jaar bood het Huis voor de Pelgrim aan om samen met ons
de organisatie op zich te nemen. Dat leidde tot een inspirerende en
boeiende reis in oktober 2017, waaraan 50 mensen uit het hele land
meededen. Ze kwamen thuis met enthousiaste verhalen.
Dat leidde al meteen tot plannen om het niet bij een eenmalig
gebeuren te laten. Samen met het Huis voor de Pelgrim nodigen
wij u dan ook uit, om in oktober 2019 mee op pelgrimsreis te gaan.
Het leven van de heiligen Alfonsus en Gerardus speelde zich af in
een fascinerend mooie streek: dat staat er garant voor dat
deze pelgrimsreis tegelijk ook een prachtige vakantie zal zijn!
Van harte welkom om mee te gaan!
p. Henk Erinkveld CSsR
redemptoristen Wittem
Grotta di San Alfonso

Muro Lucano

Het land van Gerardus
Een echte volksheilige. Zo mag Gerardus Majella wel
genoemd worden. De paters en broeders van zijn congregatie
- de redemptoristen - hebben hem in Nederland heel bekend
gemaakt. Hij kwam graag onder de mensen. Nu gaan we hem
thuis opzoeken, in zijn geboortestreek in het zuiden van Italië.
In streken als Campanië en Basilicata lijkt de tijd te hebben
stilgestaan. Authentieke dorpen spelen verstoppertje achter
magnifieke stadjes. Met daar omheen een van de mooiste
landschappen van Europa geweven. San Gerardo is hier geboren
en getogen en - pas 29 jaar oud - ook gestorven. Met hem in ons
kielzog volgen we het spoor terug van de redemptoristen en leren
we ook andere Zuid-Italiaanse heiligen kennen.
Hoogtepunten programma
Scala
Het hoog boven de kust gelegen Scala is de geboorteplaats van
de redemptoristen. Op 9 november 1732 vormden vier priesters en
één leek hier een groepje missionarissen, dat zich om de zielzorg van
de arme plattelandsbevolking wilde bekommeren. Het groepje stond
onder leiding van de priester Alfonsus van Liguori uit Napels.
Amalfi
Beneden aan de kust ligt het toeristische Amalfi. De sportievelingen
onder ons kunnen er via 2000 treden naar toe wandelen! De gewone
stervelingen gaan per bus. De stad is opgenomen op de UNESCOWerelderfgoedlijst. Ooit was de stad een eigen republiek - stadstaat en een belangrijk handelscentrum. Ook hier is weer een prachtige
kathedraal te vinden met het graf van de apostel Andreas.

Pompeï
De stad Pompeï werd in 79 na Christus bedekt door as als gevolg van
een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. Eeuwenlang bleef de stad
onder de as verborgen. Het is daardoor een van de best bewaarde
Romeinse steden geworden en geeft een goed geconserveerd
beeld van het Romeinse dagelijkse leven. Het Mariaheiligdom van
Pompeï is met vier miljoen bezoekers per jaar een van de populairste
bedevaartsbestemmingen in Italië.
Pagani
Pagani is een typisch druk Italiaans stadje onder de rook van
de Vesuvius (gelukkig zonder rook). Voor onze reis is Pagani van
belang, omdat de heilige Alfonsus de’ Liguori - de stichter van
de redemptoristen - hier in 1787 overleed in zijn naar eigen ontwerp
gebouwde klooster. Hij ligt begraven in de imposante basiliek,
naast het klooster waar een museum vertelt over zijn leven.
Materdomini
Op 16 oktober, het jaarfeest van Sint Gerardus, bezoeken we
dé bedevaartplek bij uitstek die aan hem gewijd is: het op een
heuvel gelegen Materdomini, waar hij op 16 oktober 1755 overleed.
Op en rond zijn jaarfeest stromen veel pelgrims toe uit de omliggende dorpen en steden en is er veel te beleven rond de oude én de
ernaast gelegen moderne basiliek.
Muro Lucano
Een van de (ook letterlijk) hoogtepunten van onze reis is een
bezoek aan Muro Lucano, de geboorteplaats van Gerardus Majella.
Vanuit een groen dal zie je over heel de breedte van de steile
berghelling een wirwar van huizen op en boven elkaar.
Door een doolhof van straatjes kunt u bij de kathedraal komen.
En bij het standbeeld van San Gerardo, die over zijn stad waakt.

Inschrijfformulier
Het land van Gerardus
13 t/m 18 oktober 2019
Persoonlijke gegevens s.v.p. per persoon invullen
Achternaam
Eigen familienaam vrouw
Voorletters

man / vrouw Doorstrepen wat niet van toepassing is

Eerste voornaam Zoals in paspoort vermeld
Adres
Postcode			 Woonplaats
Telefoonnummers Vast en mobiel		
Geboortedatum

			

E-mail
Paspoort / ID-kaart nr		

Geldig tot

Zorgverzekeraar 			

Polisnummer

Eventueel dieet Ook vegetarisch e.d.
Kamerindeling Naam en adres kamergenoot
Data

O

13 t/m 18 oktober 2019

Reissom

O

reissom € 890

O

eenpersoonskamer (toeslag € 150)

O

bustransfer € 35

O

Wittem		

O

Den Bosch

Contactpersoon in Nederland Naam en telefoonnummer
Ondergetekende heeft kennis genomen van de reisinformatie en van onze
algemene reisvoorwaarden en wenst als deelnemer te worden ingeschreven.
Datum 				

Handtekening

Gelieve het ingevulde formulier en een kopie van uw identiteitsbewijs
te sturen naar: Raadhuisplein 1 6226 GN Maastricht
T: 043 – 3215715 E: info@huisvoordepelgrim.nl I: huisvoordepelgrim.nl
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Sant’Agata dei Goti
Sant’Agata dei Goti is een juweeltje. Het is een zeer speciaal dorp:
bovenaan een tufstenen rots waar de randen van de huizen en rotsen
dezelfde lijn volgen als de beroemde stadjes Orvieto en Pitigliano.
Sint Alfonsus was hier 13 jaar (1762 - 1755) bisschop! Daar zijn ze hier
nog altijd trots op.
Programma van dag tot dag (onder voorbehoud)
Zondag 13 oktober 2019
• heenvlucht Amsterdam - Napels
• overnachting in hotel Sole, Pompeï
Maandag 14 oktober
• bezoek aan Scala, waar de congregatie van de redemptoristen
is gesticht
• gebedsmoment in de grot van de Heilige Alfonsus de’ Liguori
(met spectaculair uitzicht)
• bezoek aan Amalfi met de mogelijkheid om
de Sint-Andreaskathedraal te bezichtigen
• overnachting in hotel Sole, Pompeï

Opgravingen Pompeï

Basilica San Alfonso Pagani

Dinsdag 15 oktober
• bezoek aan de opgravingen van Pompeï (facultatief en dus
niet opgenomen in de reissom)
• bezoek aan de basiliek met het graf van Sint Alfonsus in Pagani:
H. Mis & rondleiding door het San Alfonsomuseum
• bustocht door het bergland
• bezoek aan het heiligdom van Sint Gerardus in Materdomini
• overnachting in Hotel San Gerardo naast de Gerardusbasiliek
in Materdomini
Woensdag 16 oktober: feestdag Sint Gerardus
• bedevaartdag in Materdomini met tegen de avond deelname
van de plaatselijke processie en vuurwerk tot besluit!
• overnachting in hotel San Gerardo, Materdomini
Donderdag 17 oktober
• bezoek aan Muro Lucano, het geboortestadje van Sint Gerardus
• gebedsmoment in het nabij gelegen kapelletje van Capodigiano,
waar Gerardo als kind vaak kwam
• overnachting in hotel San Gerardo, Materdomini
Vrijdag 18 oktober
• bezoek aan Sant’Agata dei Goti waar Sint Alfonsus bisschop was
• terugvlucht Napels - Amsterdam
Reisgegevens
Data
• 13 t/m 18 oktober 2019
Reissom
• € 890 per persoon op basis van een tweepersoonskamer

• € 150 toeslag eenpersoonskamer (zéér beperkt beschikbaar)
• Een aanbetaling is niet nodig, de volledige reissom dient acht
weken vóór vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven.
De reissom is inclusief
• retourticket luchthaven Amsterdam - Napels
• busvervoer tijdens verblijf in Italië
• 5 overnachtingen in goede hotels, in een tweepersoonskamer
met bad/douche en toilet op basis van halfpension
• tijdens de maaltijden wijn en water op tafel
• lunch op dag 5 & 6
• alle excursies en entrees (voor zover opgenomen in programma)
• uitgebreide reisinformatie
• toeristenbelasting
• deskundige begeleiding door pater Henk Erinkveld C.ss.R.
(rector van klooster Wittem) en Sabine Gerardts van het Huis
voor de Pelgrim
Reis- en annuleringsverzekering
In de reissom is géén reis- en annuleringsverzekering opgenomen.
Wij raden u aan om deze tijdig zelf af te sluiten.
Rondreis
Deze pelgrimage door het zuiden van Italië is een 6-daagse
rondreis met overnachtingen op verschillende locaties.
Vervoer
Als extra service bieden wij voor € 35 de mogelijkheid om bij
voldoende belangstelling, vanaf Klooster Wittem en transferium
Pettelaarpark Den Bosch naar en van de luchthaven te reizen. Indien
u hiervan gebruik wenst te maken dan kunt u dit aangeven op
het aanmeldingsformulier.

Reisdocumenten
Om aan de rondreis door Italië te kunnen deelnemen, dient u
over een geldig paspoort of identiteitsbewijs te beschikken.
Programma
De voorgestelde programmaonderdelen zijn onder voorbehoud
en mede afhankelijk van de vluchten die geboekt kunnen worden.
Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van het Huis voor
de Pelgrim van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op
huisvoordepelgrim.nl.
Let op!
Van de deelnemers wordt een goede conditie verwacht. In het
programma zijn diverse stadswandelingen opgenomen. De straten in
Zuid-Italië zijn vaak erg ongelijk en daarom moeilijker begaanbaar.

Informatie en aanmelding
Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het
aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact
met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 321 57 15.
Amalfikust

Kapelletje

Foto pagina 1: Gerardus processie
Foto pagina 16: Het graf van Gerardus
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