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TE ECF'TtrRruACÉd IN LT3XEffig#ruG
OP ZÀTERDAg 77 EN ZONDAG 23 JUNI í963

onder de hoge geeslelijke leiding van ziine Eminentie Kardinaal Dr. B; alfiinh
aarlsbisschop van l,!lrechl. In samenwerking rnel de Yereniging toÍ SamenrÍelling

van Nederlandse Bedevaarten, georganiseerd door de Brabanlse Broederschap
Íer ere van Sint Willibrotd le BoxÍel.

*'
DE INTENTIE DER BEDEVÀAR.T ZAL ZIJN:

,,Moge onC':r de schutse en Coor 'Jr zegen van 5i' Willibrorcj bloeien

,,het biirner!ariis,rrpostc!aat ondei allen, die rrici of niet tneer behoren

,,tct de door St. Willibrorci in ons land gestichte Kerli,"

peagcspËd§tda

ZAÍERDÀG 22 JT.INI í963

vertrek des morgens 7,30 uur per touringcar vanuiI BoxTEL (Stationsplein). BiJ vol-
doeryle deelname zuilen evenlueel nog andere verlrekplaatsen, biiv. in Oosl- en

Midden-Brabant worden vsslgerleld'

De reis gaat door Zuid-Limburg., de prachtige Belgische en Luxemburgse Ardennen,

via Clerveaux naar ECHTERNACH. Aankomsl pl.m. l7 uur'

De deetnemers zorgen zelÍ voor hun lunch, die onderweg gebruikt wordt, Zij kunnen

desgewenst voor eigen rekening het avondmaal in het hotel bestellen oÍ dit uit

eigen meegebrachte mondvoorraad nuttigen. Dit geldÍ ook voor de r,-riddag-lunch op

zondag.

Dés avond, gezarrenlijk biiwonen van de plethtigheden in de Baliliek
en hel Credo bij het grat van Sinl Willibrord'

zoNDÀG 23 IUN! 1963

PONTIFICÀIE HOOGMIS op le dràgen door Zijne Eminentie Kardinaal Dr. B. AlÍrink,

aaÍtsbissGhop van Utrecht in de Sinl Willibrordusbasiliek te Ëchternach.

De Liturgische gezàngen worden verzorgd dcor hel Zangkoor van de H, Hartparochie

le Boxtel, o,l,v, de Heer -1. Felix,

Na de lunch vangl om + 13,30 uur de terugreis aan via een andere roule dan op de

heenreis. Aankomst te Boxtel t 2'l .00 uur'



ST. \(IItIEROREI..!SLIED

Laal beuken de goiven, bedreigen de RoÍs,
Geen vijand kan ooit ons doen vrezen.
Betrouwend op God en de Heiligen Gods,
zal ,rtrouw" onze leuze steeds wezen.
Refrein: Gij, Willibrordus, Apostel der Kerk,

O; wil ons erÍdeel beveil'gen,
Helmachten dreigen; strijdt Gij met ons mee,
Gij, met Uw mart'-laars en Heil'gen,

G'hebl grolen der aarde de lieÍde geleerd,
Verdrukking verdween eÍ vooÍ vrijheid
De ,,schaduw des doods" werd in waarheid verkeerd.
't Gelooí bracht de boodschap der blijheid. (ReÍrein).

Nog klinkt hier Uw woord en nog volgt men Uw daad;
Weer zwermen hier uit onze helden,
Ze zaaien Uw zaad, 't Evangelische zaad.
Elk werelddeel uit op de velden. (ReÍrein).

O doe ons bewaren der ,,Vaderen deel,',
ln oolmoed en reinheid von zeden.
Doe bloeien de godsvrucht, 't aloude gelooÍ,
Gesteund door onz' oíÍers en beden. (Reírein).


