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   ‘Ik wil eigenlijk wel naar Rome toe … !!!’  
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Frank van Boxtel, Johan Suijkerbuijk en Toine 
Martens zullen als ervaren fietsende pelgrims in 
mei opnieuw vertrekken.  Hun weblog Pellegrini a 
Roma is al in de lucht en er worden al trainingstra-
jecten afgelegd.  In de fotomap treffen we al één 
foto aan: de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara 
te Oudenbosch.  Een goede keuze, want de archi-
tecten P.Cuypers en G. van Swaay probeerden daar 
een verkleinde kopie van de Sint-Pietersbasiliek te 
bouwen aan het eind van de negentiende eeuw. 

Pelgrimsspeld bestellen?  

Klik hier! 

Pelgrims onderweg [klik op de afbeeldingen!; ook op onze website te vinden!] 

 

Testimonium ontvangen?       
Vul formulier op website in! 

 
 

 
 

Overzicht routes voor fietsers of 
lopers naar Rome! 

 

 

 

Uw ervaringen als fietser        
doorgeven aan de Romegangers 

van morgen? 
 
 

 
 

Morgen ga ik… 
Mijn rugzak staat klaar. De afgelopen maanden heb ik 
flink getraind. Eerst korte wandelingen van zo’n 15 km 
met een dagrugzakje. Daarin zaten drie flessen Spa en 
de Dikke van Dale. Niet om iets te lezen voor onderweg, 
maar om al vast te wennen aan het gewicht op mijn rug. 
En later fikse meerdaagse tochten. Mijn familie vibreert 
mee op mijn onrust en stelt mij duizenden vragen. Waar 
ga je slapen? Bel je wel elke dag even op?  Voor 2011 
staan weer heel wat voettochten naar Rome in de plan-
ning. Kijk maar eens op  www.pelgrimswegen.nl. Alleen 
al aan wandelaars meer dan 60 mensen die de tocht van 
hun leven gaan maken. En zeker zoveel fietsers. En 
iedereen zal zich herkennen in deze vragen. En dat hoort 
ook zo. Want al die vragen gaan over het achterlaten van 
iets. Vermoedelijk de dagelijkse beslommeringen, de 
druk van werken en moeten presteren. De komende we-
ken en maanden vormt voor al onze wandelaars en fiet-
sers een periode waarin zij mogen ervaren dat er ruimte 
is voor nieuwe inzichten. Vele ontmoetingen in het oude 
Europa die je bewust (kunnen) maken van onze verbin-
ding met elkaar, met de natuur en bovenal met jezelf. Ik 
wens al onze leden een onvergetelijke reis, met veel in-
spiratie en wijsheid op de juiste momenten.   
                                                               Gert Wich, voorzitter 

A l s  u  w i l t  d a t  w e  u w  n a a m  v a n  o n z e  v e r z e n d l i j s t  v e r w i j d e r e n ,             

k l i k t  u  h i e r .  

V r a g e n  o f  o p m e r k i n g e n ?  S t u u r  e e n  e - m a i l  n a a r   

i n f o @ p e l g r i m s w e g e n . n l  

SPQR volgens Bartje... 
 

  Solo Papi Qui Regnano 
 

 (Hier regeren alleen pausen) 

 

 

...We slapen die nacht in de jeugdherberg 
tegenover de keizersdom in Worms. Als de ochtend 
nog jong is worden we door een enorm geraas en 
gebeier wakker gemaakt. De grote klokken in de 
St.Pieter maken een ongelooflijk lawaai. Sonoor en 
zwaar drijven de klanken over het stadscentrum de 
wijngaarden rondom de stad in. We zijn klaarwakker 
en staan op. Deze dag zullen we in de middag deels 
per trein, deels met onze volgauto teruggaan naar 
Nederland. Aan tafel praten we bij: dat het zo’n 
mooie tocht was, dat we dit meer moesten doen 
eigenlijk, dat het zo bijzonder is dat alle kinderen 
ons vergezellen etc. Plotseling verzucht dochter 
Aleida met een dromerige blik in haar ogen: ‘Ik wil 
eigenlijk wel naar Rome toe … !!!’ Waren het de 
beierende klokken buiten die aan Rome deden den-
ken of de vrouw die we eenzaam in de middaghitte 
van de zomerse lente tegen kwamen en om water 
vroeg? Plots zijn we op pelgrimage naar Rome.  

Aansluitend gaan we naar de kathedraal die 
ook door zijn grootse afmetingen jezelf doet verstil-
len, vervolgens brengen we een bezoek aan het 
‘Heiliger Sand’, het oudste nog bestaande Joodse 
kerkhof in Europa. Hier werden de slachtoffers van 
1096 begraven en liggen er verscheidene beroemde 
rabbi’s. Hun graven zijn net als de Klaagmuur in 
Jeruzalem, bedekt met kleine papiertjes waar een 
wens op staat …       

 

                                                                                       [lees het uitgebreide verslag] 

Medio september 2011 ontvang je Nieuwsbrief 12 in je mailbox! 

  Haast je langzaam... 

    door Pascale van Drunen  

Dat is wat Festina Lente betekent, gebruikt door vele Romeinse 
keizers die beseften dat je beter langzaam maar gestaag kunt 
gaan dan te snel. Vele wegen leiden naar Rome, zo ook die van 
mij… Met de lente en meer zon klopt mijn pelgrimshart steeds 
harder. De weg roept..... Wat als een klein vonkje een aantal jaren 
geleden begon, is nu een echt vuurtje geworden dat ik nooit meer 
kan doven. Ga ik weer op pad, was de vraag die ik mezelf al een 
aantal weken geleden stelde en waarom? Is het dat gemis van de 
'weg' of de pelgrims. Of is het puur het ongeduld van een nog niet 
verkocht huis die plannen voor de herberg steeds weer vooruit 
schuiven. Geen idee.... maar afgelopen weekend heb ik de knoop 
doorgehakt, ik ga luisteren naar de stem die steeds harder in mij 
roept , GA...Pas...GA…! Rome dat gaat het dus worden, aanslui-
tend op de route die Oscar en ik gaan lopen naar...  
                     [uit het weblog van Pascale van Drunen en Oscar de Groot] 

Opvallend weinig pelgrims 
hebben dit jaar hun weblog 

doorgegeven.  
Geef het door aan  

info@pelgrimswegen.nl,  
dan maken we een link en 

kunnen vele anderen van je 
tocht meegenieten! 

http://rome2011.web-log.nl/photos/rome_2011/oudenbosch-basiliek.html
http://rome2011.web-log.nl/photos/rome_2011/oudenbosch-basiliek.html
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=107
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=485
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=61
http://www.pelgrimswegen.nl/index.php?PGA=167
mailto:ben.teunissen@planet.nl?subject=contact%20redactie%20over%20bijdragen%20NB%20of%20OMNES
http://www.pelgrimswegen.nl/
mailto:redactie@pelgrimswegen.nl?subject=verwijderen%20verzendlijst%20NB%20Pelgrimswegen%20naar%20Rome
mailto:info@pelgrimswegen.nl?subject=vragen%20of%20opmerkingen%20t.a.v.%20NB10
http://www.pelgrimswegen.nl/Inc/downloadFile.php?id=95
http://www.opdorp-rome.net/
http://walker2rome.blogspot.com/
http://janversloot.waarbenjij.nu/?page=pictures&intTravelId=239209
http://sierk-andela.blogspot.com/
http://noudnaarrome.hallothuis.nl/
http://pascaleopnieuw.heelverweg.nl/#b11455

