
De leden van het directiecomité van de  

vereniging  

PRO  PETRI  SEDE  
“Ten dienste van de Paus”,  

hebben de eer u uit te nodigen op 

de viering van het 150 jarig bestaan  

van het verbond Pro Petri Sede Benelux  

onder de hoge bescherming van hunne Majesteiten  

Koning Albert II en Koningin Paola  

 Datum: zaterdag 27 november 2021  
  

Adres:  
Nationale basiliek van het H. Hart te Koekelberg, Basiliekvoorplein 1, 1083 Ganshoren (ingang nr. 6 via het 

Zuidtransept).  

Programma:  
10.30 u.: onthaal  

11.00 u.: pontificale H. Mis gecelebreerd door kardinaal Mamberti, speciale gezant van Zijne Heiligheid 

Paus Franciscus en prefect van de Apostolische Signatuur, opgeluisterd door het Gregoriaans koor van 

Grimbergen en de heer Peter Broos. 

Aansluitend: onthulling van de relieken van de H. Joannes Paulus II  

12.30 u.: Inhuldiging van en bezoek aan het museum “Pro Petri Sede” op de eerste verdieping van de 

basiliek  

13.00 u.: lunch  

15.30 u.: parade door de “Société Royale des Zouaves Pontificaux de Thuin”  

Praktisch:   
Intekenen voor 15 november 2021 d.m.v. bijgevoegde antwoordstrook of per mail aan secretaris-generaal 

Jean-Louis Bosteels: jl.bosteels@storrer-law.net  

Deelname in de kosten: 25,00 € per persoon, te storten ten laatste op 15.11.21 op rekening BE13 4747 

1107 8139 van Pro Petri Sede, Oorloge 7, 9660 Brakel  

Draag uw pauselijke of kerkelijke eretekens.  

Voor de priesters: die wensen te concelebreren, neem contact op met Z.E.H. Van Kerchove, 

principaal@scarlet.be of tel. 054 25.48.78  

Covid Safe ticket verplicht!  
*******************************************************************************************************************************************************************  

ANTWOORDSTROOK terug te sturen per post of per mail aan secretaris-generaal Jean-Louis Bosteels, Franklin 

Rooseveltlaan 154, 1050 Brussel vóór 15 november 2021/ jl.bosteels@storrer-law.net   

Ondergetekende (voornaam en naam) ……………………………………………………………. zal met … personen deel nemen aan 

de viering van 150 jaar PPS  en stort 25 € per persoon vóór 15 november 2021 op rekening BE13 4747 1107 8139 van 

Pro Petri Sede, Oorloge 7, 9660 Brakel.  

O -  ik wens gebruik te maken van gezamenlijk vervoer  

O -  ik kan  …  (aantal) andere leden vervoer aanbieden  
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