PELGRIMAGE NAAR MARIA

TONGEREN
ZATERDAG
21 MEI 2022
PELGRIMSWANDELINGEN
vanuit

VOEREN - 45 km
MAASTRICHT - 32 km
EBEN EMAEL - 23 km
BASSENGE - 15 km
GLONS - 10 km
VERVOER NAAR STARTPLAATS
GRATIS

DEKENAAT TONGEREN

De Oorzaak Onzer Blijdschap
De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw loopt als een
rode draad doorheen de Tongerse geschiedenis. In de 4de eeuw kwam het christelijk geloof
naar onze streken. Toen moet ook de verering
van Maria ontstaan zijn: Tongeren kreeg niet
voor niets de titel ‘Oudste Mariaheiligdom aan
deze zijde van de Alpen’. Het Mariabeeld uit de
15de eeuw kreeg de naam: Maria, Oorzaak
onzer Blijdschap. Eind 19de eeuw vereerde de
Kerk Maria door bijzondere beelden te kronen.
Zo gaf de paus de toelating om het Tongerse
beeld te kronen. Hieruit ontstond in 1890 een
processie, de ‘Kroningsprocessie’ en de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. De Kroningsfeesten
kennen telkens hun hoogtepunt wanneer
duizenden Tongenaren in een processie en
een avondspel het leven uitbeelden van Maria
en haar zoon Jezus. De volgende zevenjaarlijkse Kroningsfeesten vinden plaats op 2, 4, 7 en
9 juli in 2023. Ieder jaar opnieuw willen wij
in de maand mei als pelgrims op weg gaan
tot aan de volgende editie van de Kroningsfeesten.
Wij hopen dat u erbij zult zijn.
Het Kroningscomité.
Dag pelgrim en wandelaar,
hartelijk welkom op deze pelgrimage naar OnzeLieve-Vrouw van Tongeren. Nadat het de twee
vorige meimaanden niet mogelijk was om u te
ontvangen in de basiliek zal ik blij zijn u op 21
mei 2022 talrijk te mogen begroeten.
Maria, de Oorzaak Onzer Blijdschap, zal op u
wachten. Zij nodigt u uit om bij haar te komen
met uw dank, uw vreugde en al uw zorgen. Met
elkaar, met Maria en met haar Zoon Jezus verbinden wij ons tot één familie. Ik wens u een
boeiende pelgrimage!
Eric Reynders Deken Tongeren

JEKERDALPELGRIMAGE
Startplaats: VIIO
Sint-Truidensteenweg 17, 3700 Tongeren
Een tocht door het Jekerdal naar O.-L.-Vrouw
van Tongeren, met pelgrimszegen en
vertrek vanuit verschillende startplaatsen
G R A T I S V E R V O E R PER AUTOCAR
NAAR DE VERTREKPLAATSEN
verplicht inschrijven voor 10 mei
bij Jean-Pierre Houben
via GSM: 0471 42 13 20
of online via www.partnerwalk.be
met vermelding plaats van vertrek
DEELNAMEPRIJS
€ 2 betalen aan de startplaats VIIO
(leden van een wandelclub betalen € 1,50)

PARKEERGELEGENHEID
Parking VIIO, Beukenbergweg en omgeving

BELANGRIJK OM WETEN
Vanaf Glons (10 km) is er een bewegwijzerde
route zodat stappen op eigen tempo kan.
De aankomst in de VIIO te Tongeren is voorzien tegen uiterlijk 17u00.
INFORMATIE
Jean-Pierre Houben 0471 42 13 20
Rina Groven 0478 50 06 97
Rik Roeffelaer 0476 68 46 33
ONLINE INFORMATIE
www.dekenaattongeren.be
www.partnerwalk.be
www.tongersewandelvrienden.be
www.compostelagenootschap.be

$

VZW. Tongerse wandelvrienden
Pelgrimeren naar Tongeren

JEKERDALPELGRIMAGE
PELGRIMSSTAPTOCHT
Tocht in groep naar Tongeren met gids,
met pelgrimszegen in Voeren, Maastricht en
Bassenge of individueel via gpx-bestand.
Routes naar Tongeren
vertrek in...

’s Gravenvoeren,
Mariakapel, Kinkenberg
Maastricht,
O.-L.-Vrouweplein
Eben-Emael,
Fort
Bassenge,
O.-L.-Vr.-Grot
Glons - rue Lulay
école du Sacre Coeur
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GPX-bestanden zijn beschikbaar vanaf 20 mei
op www.partnerwalk.be.
AFSLUITEND NA ALLE TOCHTEN
PELGRIMSMIS
om 17u30
vertrek optocht in groep vanuit VIIO
naar de basiliek met passage langs
het genadebeeld 'Oorzaak onzer Blijdschap'
om 18u00 pelgrimsmis in de Basiliek

Partnerwalk 2
Plaatselijke tocht ‘Tongeren op zijn mooist'
KORTE AFSTANDEN OP EIGEN TEMPO
5 – 10 – 15 km
Doorlopend vertrek tussen 7u en 15u
vanuit VIIO,
Sint-Truidersteenweg 17, Tongeren.
- inschrijven bij vertrek
- deelnameprijs € 2
(leden van een wandelclub betalen € 1,50)

- elke tocht gaat langs de basiliek,
het begijnhof, de middeleeuwse wallen en
vele mooie groene hoekjes van de eerste
stad van België
- de 10 km en 15 km-wandelingen brengen je
ook naar de prachtige en gevarieerde natuurgebieden in de omgeving van Tongeren

DEELNEMENDE ORGANISATIES
AAN DE JEKERDALPELGRIMAGE
PARTNERWALK

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

www.reizenbaus.be

PELGRIMSDAG 2023
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