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DE TERUGBLIK

“Twee jaar geleden zijn we met VNB naar Rome
gereisd en hebben we de Paus in het echt
gezien. We zaten zo heerlijk dicht bij hem.
Echt waar, bijna naast hem!”

Zaterdag 13 januari 2018 was het
zover: de VNB-dag 2018!

DOWNLOAD EN KIJK TERUG
Download door te klikken op het onderwerp.

Een sfeervolle dag waar ruim 900
vrijwilligers en pelgrims elkaar
betekenisvol ontmoetten,
resulteerde in een prachtige
VNB-dag. Het was een groot
succes. Een feest van
ontmoeting en een bron van
inspiratie voor aankomend jaar!

VNB-dag 2018: Ken je mij
Eucharistieviering
Uitreiking waarderingstekens
Presentatie directeur/bestuurder VNB Ruud
Fokker
Terug- en vooruitblik
Sponsoractie (VDA) Visio
Overzicht standhouders
Mijn VNB
Lees hier hoe je in kunt loggen.

ENQUETE
Heb jij de enquête nog niet ingevuld? Ga dan naar
www.vnb.nl/vragenlijst

TRUUS WARMERDAM
“Toen ik zag hoe gesterkt mijn
ouders terug kwamen uit Lourdes
ben ik me actief gaan inzetten
voor het Lourdeswerk in
Voorhout. Ieder jaar neem ik
liters Lourdeswater mee. Dat giet
ik over in kleine flesjes die ik bij
ons in de Mariakapel zet. ‘Neem
maar mee, in ruil voor een
Weesgegroetje’, zeg ik dan.”

HANNIE WESSEL
“Ik vond het heel verrassend om
aan elkaar te vragen wat God voor
je betekent. Wat God voor mij is?
Een opstekende vinger én een
liefhebbende, reikende hand.”

“EEN KOSTBAAR
MOMENT”
Lees en bekijk hier de bijzondere
gesprekken die onze reporters
hadden met bezoekers van de
VNB-dag.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE
FOTOVERSLAG
RAAD VAN TOEZICHT
Voorzitter Arjen Bultsma heeft de Raad van
Toezicht per 1 januari 2018 verlaten.
Jan van Lieverloo volgt hem op als voorzitter.
Inge te Brake treedt toe als lid van de
Raad van Toezicht.

ADDIE SCHOUTEN
“We willen altijd wel ergens heen
met VNB. Nu willen we graag de
combinatiereis maken naar
Lourdes, Santiago en Fatima, want
die laatste twee horen er toch ook
bij!”

DE MARIA
PASSIE
Na afloop van de
VNB-dag voerde
Stichting Aquero de
Maria Passie op.
Een musical over
het leven van
Maria. Bekijk hier
een preview.

