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Tijden van bezinning’
‘Wat gaat de tijd toch snel!’ Ieder van onze lezers van deze
Nieuwsbrief zal deze gedachte wel eens verzuchten. En dan
denken sommigen wellicht aan hun tocht die zij dit jaar hebben
ondernomen; anderen maken juist plannen voor hun pelgrimstocht die toch sneller op hun pad lijkt te komen.
Voor die eerste groep kan juist in deze winterse periode het
grote nagenieten beginnen: fotoboeken maken, weblogs oppoetsen, een lezing of presentatie verzorgen. Voor de anderen
staan juist trainingen op het programma of je nog meer laten
informeren over allerhande zaken.
Ook de redactie krabde zich even achter de oren toen de
deadline voor deze publicatie met rasse schreden naderde. Na
het vele werk dat het speciale lustrumnummer van het magazine Omnes 5 nu eenmaal met zich meebracht, dachten we
even te kunnen uitblazen. Overigens heb je ons op velerlei wijzen laten weten, dit magazine erg op prijs te stellen. Wij als
redactie willen onze leden graag een mooi maar ook inhoudelijk interessant blad aanbieden. Iets wat je niet alleen wilt bewaren, net als de herinneringen aan de door jou ondernomen
pelgrimstocht bijvoorbeeld, maar wat je ook aan anderen wilt
laten zien. Gelukkig heeft het bestuur besloten dat we de middelen die daarvoor nu eenmaal nodig zijn ook kunnen gaan
gebruiken. Dus ook in het komende jaar krijgen onze leden
weer vier Nieuwsbrieven (februari, april, augustus en december) in hun mailbox en twee keer het magazine Omnes (maart
en oktober) in de brievenbus. We verheugen ons er op dit alles
te mogen verzorgen, hopelijk ook weer met jullie hulp. Zo leverde onze vraag aan het duizendste lid van onze vereniging
om ons nu eens te laten weten waarom hij lid is geworden,

onmiddellijk een leuke kennismaking op. Je kunt dit lezen
op pagina 4. Je vindt verder verwijzingen en links naar
boeiende ervaringen; ook tref je diverse verslagen van leden aan. We maken deze Nieuwsbrief met plezier en weten
dat deze ook geprint en bewaard wordt. Want laten we eerlijk zijn: het is toch meer dan een Nieuwsbrief in deze presentatievorm. En dit verdient een echte naam, dat vind jij
hopelijk ook! Wanneer je een goed idee hebt voor de naam
van deze publicatie, dan vragen we jou dit ons te laten weten. Ook benieuwd wat er in 2013 bovenaan deze pagina
prijkt? En wellicht maak je in deze tijden van bezinning ook
nog plannen voor een bezoek aan de Fiets en Wandelbeurs. Ook daar ontmoeten we je natuurlijk heel erg graag!
Redactie Nieuwsbrief

Onze Vereniging is met een uitgebreide stand te vinden op de
Fiets en Wandelbeurs.
Ook zal er op beide dagen een
lezing worden verzorgd door
Henk Nijland! Noteren dus:
Amsterdam-Rai op zaterdag 9 en
zondag 10 februari 2013.
We ontmoeten u graag!

Overzicht routes voor fietsers of
lopers naar Rome!

Uw ervaringen als fietser
doorgeven aan de Romegangers
van morgen?

Testimonium ontvangen?
Vul formulier op website in!

Gearriveerd in Rome… (klik op de link in de afbeeldingen!)
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Ons eerste lustrum 10 november 2012

Een beeldverslag van onze
ontmoetingsdag op 10
november j.l.: een dag vol
variatie, die blijkens de
enquête die we afnamen aan
het einde van de dag, door de
bezoekers uitstekend is
beoordeeld. Onze huisfotograaf Piet Swinkels heeft
tijdens deze dag een fotoreportage gemaakt, waarvan
we op deze pagina graag een
indruk willen geven.
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Een ‘foute’ engel uit Riga
door Ruud Bruggeman

Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen. Op reis maak je
altijd zoveel mee wat bijzonder is, wat indruk maakt. En dat
geldt al helemaal voor ons, pelgrims; wij kennen dat allemaal. En we blijven het heerlijk vinden om die bijzondere
ervaringen met elkaar te delen. Het zijn verschillende soorten ervaringen die onderweg zo’n indruk op ons maken.
Zonder daarmee volledig te willen zijn, noem ik een paar
van die soorten:
- Ervaringen van bijzondere ontmoetingen onderweg; ik
noem dat vaak ‘engelen op mijn pad’.
- Ervaringen van beschermd te worden, geholpen te worden, gedragen te worden; dat benoem ik vaak als ‘het universum zorgt weer zo goed voor me’.
- Ervaringen van schoonheid die ons raken, ontroeren;
ervaringen van gelukzaligheid.
Van die verschillende soorten ervaringen wil ik in de
Nieuwsbrieven telkens wat delen met jullie.
Deze keer over een van die gewone en tegelijk telkens zo
bijzondere ontmoetingen onderweg, op mijn tocht naar Istanbul / Jeruzalem. Ik loop al diep in Duitsland, in Beieren,
richting Regensburg. In Wassertrüdingen overleg ik bij mezelf, hoever ik vandaag nog wil lopen, en waar ik naar een
slaapplaats zal gaan omkijken. Voorlopig wil ik nog wel
verder lopen. Langs kleine binnendoorweggetjes kom ik
door Geilsheim naar Wertheim. Het begint nu laat te worden, en ik wil eigenlijk wel een kamer zoeken om te slapen
vannacht. Maar de enige Gaststätte hier is gesloten vandaag. Men vertelt me, dat ze in een huis in het volgende
dorpje, Rossmeiersdorf, ook wel kamers verhuren.
Daar loop ik dan maar naar toe. Bij dat huis aangekomen
zie ik buiten een oude grootmoeder aan het werk en vraag
haar naar de kamerverhuur: “Nee, dat hebben we vroeger
wel gedaan, maar nu allang niet meer”. Ik pieker, of en wat
ik hiermee moet, en dan komt er een jonge vrouw bij. Ik zie
haar aarzelen, zie dat ze wel wat zou willen aanbieden aan
me, maar niet goed weet of ze tegen de grootmoeder in
kan gaan, en ze weet ook niet, of haar man het goed zou
vinden. Uiteindelijk hakt ze de knoop door: “ik heb nog wel
een kamer leeg staan, waar u best mag slapen vannacht,
als mijn man akkoord is”. En haar man vindt het best als zij
het goed vindt, en zo krijg ik een lege kamer in dat huis,
waar zij en haar man de baas zijn, en grootmoeder inwoont. Allemaal gratis. Ze vraagt ook nog, of ik straks mee
kom eten met hen, en wijst me waar ik eerst kan douchen;
een weldaad na een dag en zweten in de hitte.
Ze had voor vanavond voor haar man als verrassing bedacht om te gaan barbecuen; hij moet dat dan wel gaan
klaarmaken, en dat doet hij trouwhartig. Ze wonen op de
boerderij die eerst van zijn ouders was, en nu van hen:
Martin en Tatjana, met hun kindertjes Maria en Merlin. Hij
is hier een kleine boer, met elders een bijbaan ernaast,
omdat de boerderij te weinig opbrengt. Zij komt uit Riga, en
is oorspronkelijk van Russische afkomst. Gastvrij en vrijgevig van nature, dat bestaat dus ook. Engelen op mijn pad.
Daar kom je dus terecht, als je echt alles open laat en geen
enkele zekerheid inbouwt, en wel ziet waar je zult komen te
slapen. Juist dan gebeuren er de leukste mooiste liefste
dingen! Het is een geweldige leerschool om te willen leven
in die overgave, je onzekerheden daarover tegen te komen
en dan te merken dat het telkens weer goedkomt.

De andere ochtend vroeg is Tatjana voor mij opgestaan, om
vóór mijn vertrek nog samen koffie te drinken, met Rabarberkuchen die oma gebakken heeft. Ik zeg haar, hoe zij engelen
zijn op mijn weg. En zij vertelt wat meer over haar geschiedenis. Ze is nu 5 jaar hier. Haar moeder – een Russische vrouw
uit Siberië – is in 1945 naar Riga gegaan, omdat haar broer
daar gewond uit de oorlog gekomen was. Ze is daar gebleven

Ervaringen van onderweg:
het universum zorgt weer goed voor me
en getrouwd met Tatjana’s vader, afkomstig uit Wit-Rusland,
en ze hadden daar een goed leven. De omwenteling in de 90er jaren – van een onderdeel zijn van de USSR naar een zelfstandige staat Letland – werd een grote schok voor haar: de
Russen daar die eerst goed waren, waren nu opeens helemaal verkeerd, slecht, foute mensen. Niemand praatte meer
tegen hen, terwijl ze zelf niet anders leefden en deden dan
altijd, precies hetzelfde als voorheen. Zonder dat je er iets
aan kan doen, en zonder dat je iets anders doet dan je altijd
hebt gedaan, ben je opeens van goed veranderd in slecht!
Het laat me weer eens zien, hoe we altijd kritisch moeten blijven kijken naar onze oordelen van goed en slecht over mensen: het zijn geen absolute gegevenheden – die ìs goed, en
die ìs slecht – maar relatieve – ik kan jou wel goed of slecht
vinden, maar een ander kan daar met evenveel reden omgekeerd over denken! Die moeizame situatie heeft zo’n 10 jaar
geduurd, voor men tot het besef kwam, dat de beide groepen
toch samen verder moesten. Een stukje wereldgeschiedenis
op micro-niveau. En ik loop weer verder…
...op weg naar nieuwe ontmoetingen.
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Duizendste lid Pelgrimswegen naar Rome ingeschreven!
door Bart van den Dolder
Toen Hanneke en ik tijdens onze vakanties in een aantal steden “schelpen als richtingwijzers” tegenkwamen zijn wij ons
gaan interesseren voor het pelgrimeren. Na het overlijden van
mijn moeder hebben wij de stap genomen om alles los te laten en om zelf per tandem op pelgrimstocht naar Santiago te
gaan. Omdat wij het pelgrimeren ook als een religieuze traditie wilden ervaren hebben wij gekozen voor een tocht via Taizé en Lourdes. De ruim drie maanden onderweg-zijn smaakten naar meer. Wij hebben per tandem via Kevelaer en Baneux een tocht naar Echternach gemaakt en daar de beroemde processie meegemaakt. Hanneke is vorig jaar actief geweest als coördinator van vrijwilligers bij de tentoonstelling
“Pelgrims onderweg” in het Catharijne Convent in Utrecht. Wij
wilden ook te voet op weg gaan, zoals wij vóór onze “fietsperiode” gewend waren. Onze eerste gedachte was om naar
Santiago te gaan. Wij zijn met onze “credencial” vanuit Amsterdam over het Pelgrimspad naar het Zuiden begonnen te
wandelen. Eerst dagen, dan weekenden en vervolgens naarmate wij verder van huis kwamen meerdere dagen achter
elkaar. Tijdens het wandelen bespraken we onze vervolgroute. De drukte op de Camino Frances naar Santiago trok ons
niet zo. Dan maar vanuit een andere rustiger richting, bijvoorbeeld vanuit het zuiden, naar Santiago? Maar hoe kom je
daar?Het werd echter tijdens onze wandeling ook duidelijk dat
er meer pelgrimswegen zijn en wij besloten daarom om ons
doel te verleggen naar Rome. Wie weet, zouden wij, vandaar
uit naar Zuid Spanje kunnen gaan...? Wij zullen het wel zien.
Nu eerst richting Rome! Als eenmaal je reisdoel duidelijk is,
ga je je er op oriënteren en wil je kennis verzamelen. Op internet is er veel te vinden, maar uitwisseling met mede
(aspirant)pelgrims is stimulerender. Wij wilden daarom lid
worden van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome.

En we trokken naar de lustrumbijeenkomst van de vereniging in Houten en zijn daar lid geworden: ik , Bart, bleek
achteraf het duizendste lid. Wij zijn na de aanloop over het
Pelgrims-pad nu in Vaals. Het plan is om via de E8 en de
E1 via de St Gotthard naar Lugano te wandelen. In Italië
denken wij aan een combinatie van de Via Francigena en
de Franciscaanse voetreis van Kees Roodenburg. Wij mikken hiermee op een mooie mengeling van natuur, cultuur
en religie. Wanneer wij gaan en hoe lang wij er over doen,
weten wij nog niet. Dat komt omdat wij beiden werken. Ik
ben zelfstandige financieel interim-manager en wil mijn huidige opdracht afronden. Dat zal waarschijnlijk in april 2013
zijn. Hanneke werkt ook, maar kan voor een langere periode vrij krijgen. Of dat voldoende is om in één keer naar Rome door te lopen is de vraag. Dat is trouwens ook nog van
andere factoren afhankelijk. De warme zomerdagen en een
lange periode dag-in-dag-uit wandelen vraagt bijvoorbeeld
veel van je lichaam. Als pelgrims weten wij echter ook, dat
niet het alleen het bereiken van het doel, maar ook het samen op weg zijn het wezen van het pelgrimeren is.

Beelden van een pelgrimage
De afgelopen maanden ontving de redactie van diverse
pelgrimerende leden beelden die we je niet willen onthouden. Vanaf linksboven met de klok mee: Cees Janse en Dirk Lagerweij vertrokken 30 april en op 23 mei
’12 waren ‘de rooie rakkers’ in Rome. Op 21 juli dit jaar
laat Henriët Gerritse zich na de weg van de Franken te
hebben gevolgd, samen met Ron Rooswinkel fotograferen in de Kerk van de Friezen. Hanneke en Maarten
van Nederveen zijn voldaan, na een veilige fietstocht
van ca. 2400 km middels de Reitsma-route. Henk en
Liesbeth Berflo stralen na hun geleverde prestatie.
Een maand fietsen in de zon met slechts één dag regen
en dat maakt Herman Groenewold wel heel erg duidelijk op de plek van het einddoel ! Ook jouw foto in onze
publicaties? Stuur deze naar redactie@pelgrimswegen.nl
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Douchen in de regen...
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De nieuwste loot...
door Fokko Bos

Terwijl er vele wegen naar Rome voeren is de uitgeverij Terre di Mezzo bezig
een net van pelgrimswegen te spannen , dat niet special gericht is op Rome. De nieuwste loot is de Cammina di
San Benedetto , die een route van Norcia tot Montecassino beschrijft en tevens een verbinding legt tussen de
Cammino Francescano (bij ons de
Franciscaanse voetreis) bij Rieti en de
Via Francigena del Sud. Om het net te
sluiten wachten we op de verbinding
van het eindpunt van de Cammino con
le ali ai piedi met Brindisi.
Simone Frignani, Il Cammino di san
Benedetto, Terra di Mezzo.
300 km da Norcia a Montecassino: a
piedi o in bici nei luoghi di san
Benedetto, fra boschi, rocche
medioevali e splendide abbazie.
Verkrijgbaar bij de wandelboekhandels!

door Arnoud Boerwinkel

Het getik van de regen op het tentzeil wordt begeleid door het
droefgeestige stemgeluid van de fado uit mijn minicomputertje. Een betere combinatie lijkt niet denkbaar om de melancholieke sfeer van dit moment te ondersteunen. Als ik naar
buiten kijk zie ik de regendruppels gestaag neerdalen tegen
de achtergrond van uitgestrekte naaldwouden met laaghangende bewolking daartussen. Want het weer is sinds gisteren
volledig omgeslagen van stralend zonnig via een flinke onweersbui tot druilerig en somber.
Ik ben een luxepelgrim. Voorzien van een tablet met e-books,
muziek, scans van kaartmateriaal en nog het een en ander
aan moderne snufjes ben ik begin juni op pad gegaan voor
een eenmansvoettocht naar de Eeuwige Stad. En nu bevind
ik mij aan de voet van de Donon in de bosrijke Vogezen.
Daar heb ik gistermiddag rond vijven mijn eenpersoons tentje
opgeslagen naast een “abri”. Dat is een eenvoudige houten
hut met een tafel en een paar banken eromheen. Daarin kon
ik onder relatief comfortabele omstandigheden mijn meegebrachte avondhap eten. En ernaast mijn tentje opzetten en

een houtvuur stoken. Wild kamperen, zogezegd met een klein
randje 'luxe'. Maar wel met het bezwaar dat er geen druppelwater in de buurt was om het vuile, bezwete lijf te wassen. En
dat slaapt niet lekker, was mijn ervaring inmiddels.
En toen begon het ineens te regenen. Bakken tegelijk. Een
mooie kans om van de nood een deugd te maken en een
douche te nemen! Dus daar stond ik even later in mijn blootje
te badderen in het regenwater dat met flinke hoeveelheden
van het schuine dak van de abri kletterde. Zo kon ik vervolgens met een schoon lijf in de hut de afloop afwachten van de
zware onweersbui. En toen die voorbijgetrokken was ging ik
in m’n tentje onder zeil.
De volgende ochtend kon ik in de droogte van de schuilhut
mijn ontbijt nuttigen en rustig mijn rugzak inpakken. Terwijl
daarbuiten de regen verder motterde.
Maar mijn stemming kon niet meer stuk.
Volgende maand verschijnt een impressie van de voetreis van Arnoud
Boerwinkel in Op Pad, het blad voor actieve vakanties van de ANWB.
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De weg is poëzie

Licht op een bijzonder verslag
niets gaat voorbij
zolang je niet bang zult zijn
om verder te gaan met leven

Bovenstaande tekst komt uit een liedje van Gianni Nannini, de ervaring van die 100
dagen onderweg wil je niet laten verdampen in de tijd. Teksten van Italiaanse liedjes vertaald in het Nederlands die je kan beluisteren zijn te vinden op de site: Italiaans leren met muziek vertaling. Een tip voor wie wat aan zijn Italiaans wil doen
voor hij op pad gaat. En dit alles vinden we o.a. op de goed verzorgde blogspot van
het lid van onze vereniging Luc Gregoir uit Edegem(B). Beslist maar eens kijken...

PAGINA 6
Luc Gregoir heeft tijdens zijn tocht –
zoals ook vele andere pelgrims onderweg - een digitaal verslag gedaan van
zijn ervaringen. En ook al is hij al weer
enkele maanden thuis, hij blijft zijn lezers boeien met mijmeringen achteraf.
Onlangs publiceerde hij: ’En wat is het
volgende?’ Een veelgestelde vraag
onder pelgrims bij hun thuiskomst. We
laten je even meelezen: Een tocht bestaat uit drie fasen: voorbereiden, onderweg en verwerken. Met dat laatste
ben ik nog een tijdje bezig. Er zijn de
foto's waarmee iets gedaan kan worden. Enkele van mijn kinderen hebben
al toegezegd dat ze het resultaat willen
bekijken, onder strikte voorwaarde dat
het allemaal niet te lang duurt! Een belangrijk element om in het oog te houden bij de montage. Ik heb ook het plan
een soort van dagblad aan te leggen,
één blad per dag onderweg met wat
vaste rubrieken: verslagje, bloem van
de dag, pad van de dag, panorama,
profiel, ... De route op zich leeft zo zijn
eigen leven. Af en toe heb ik wel wat
rond gelopen of heb ik onder druk van
de omstandigheden wat afgesneden, of
heb ik ideetjes opgedaan om een aantal opportuniteiten in te lassen. Ik hoop
hier verder wat aan te knutselen om de
kantjes af te ronden en wat alternatieven uit te werken. Af en toe hoop ik
een stukje opnieuw te lopen. Ook het
GR00 of GEA traject tussen Passo della Cisa en Passo della Coligna wil ik
nog wel eens lopen in een seizoen dat
er zich toe leent. E dopo?
Toen ik aan de laatste dagen toe was
had ik het gevoel te kunnen blijven
doorstappen tot aan de Noordkaap als
het moest. Maar de nood terug thuis te
zijn was toch duidelijk wel sterker. En ik
vermoed dat vroeg of laat toch de vermoeidheid fysiek of mentaal om de
hoek zou zijn komen kijken bij een vervolg. Maar het idee blijft wel. Nog eens
3 maanden en half verdwijnen zie ik
niet echt haalbaar, maar iets minder
kunnen we toch wel bekijken. Het globale gegeven achter die Strada del
Nord, een eeuwen oude stroom van
zuid naar noord, of van noord naar zuid
als je wilt, boeit me. Dus ooit een tocht
Sicilië - Rome Of Antwerpen - Hanzesteden? Wie weet’?
Interessant te ervaren dat wat anderen
ná hun pelgrimage ervaren sterke overeenkomsten heeft met je eigen ervaringen. En het is al helemaal bijzonder—
zeker voor toekomstige pelgrims - dat
Luc op zijn blogspot ook nog allerlei
tips geeft over paklijsten. Kortom een
plek om lekker in weg te dwalen...
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Wat doet een pelgrim
in de winter?
door Gert Wich
Geen idee, maar ik zou je willen meenemen naar de winters
voorafgaande aan mijn pelgrimstochten; ik ben een wandelaar. Ik heb verschillende pelgrimstochten mogen maken en
kon ze voltooien vanwege mijn voorbereidingen. En die voorbereidingen deed ik in de winter. Ik deed drie soorten voorbereiding:
1. fysieke voorbereiding, 2. bepakking en route en 3. mentale
voorbereiding
Fysieke voorbereiding
Mijn tochten plande ik altijd in de lente en de zomer. Ik houd
van de ontluikende natuur, het soms wispelturige weer en de
warmte van de zomer. Mijn tochten duurden altijd een tot drie
maanden. Dan wil je toch een flinke afstand hebben overbrugd. Van mijn woonplaats naar Rome is het toch al gauw
2200 km, dus een gepland dagritme van 25 km was mijn streven. Dat kan qua tijd gemakkelijk, want ’s zomers is het lang
licht en kun je vroeg op pad. Maar je lichaam moet het ook
willen en kunnen.
Ongeveer zes maanden van tevoren begon ik gericht aan
mijn lichamelijke conditie te werken. Een paar keer per week
de sportschool in voor krachttraining. Een keer per week een
tocht van aanvankelijk 15 km en dat breidde ik uit tot soms
wel 35 km. Tip: ik keek waar de wind vandaan kwam, nam de
trein tegen de wind in en liep met de wind in de rug terug.
Zeker in de winter is dat aangenaam.
Ik droeg een rugzak met 10 kg bagage. Dat waren meestal
drie flessen Spa en een paar boeken. Later droeg ik mijn rugzak met alle bagage die ik dacht mee te nemen op mijn pelgrimstocht. Naarmate de tijd vorderde breidde ik uit naar twee
tochten per week, ongeveer 30 tot 50 km per week; dat is
echt voldoende. Met Pasen maakte ik vier dagtochten achter
elkaar, zo’n 100 km in totaal. Ik wende zo aan enkele dagen
achtereen lopen. Het resultaat was dat ik topfit aan mijn pelgrimstocht kon beginnen. Ik had al heel lang geleden bemerkt
dat ik na een dag of drie, vier onderweg altijd een dag had
waarop ik heel erg moe was. Na deze voorbereiding heb ik
nooit meer zo’n dag gehad.
Bepakking en route
De winter was de tijd van mijn lijstjes. Ik maakte lijstjes van
alles wat ik mee wilde nemen. Van ondergoed tot opladers en
van wasknijpers tot opschrijfboekje. En die lijstjes werden in
de loop van de tijd aangevuld of afgestreept. Op mijn kamer
lag alles uitgestald. Het is de tijd van wikken en wegen, want
mijn rugzak mocht hoe dan ook uiteindelijk niet zwaarder zijn
dan 12 kg. En dat lukte nooit, want mijn vrouw stopte er vlak
voor mijn vertrek nog wat lieve dingen in.
In de winter las ik alles wat los en vast zat over de mogelijke
routes. Er was nog niet zoveel in boekjes vastgelegd. Ik las
vooral de reisverslagen op internet. En ik ging op zoek naar
mensen die hun reis naar Rome (in dit geval) al hadden gemaakt, om ervaringen te horen, de do’s en de dont’s.
Maar sinds de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome er is, is
veel informatie uitstekend ontsloten. Maak er gebruik van!
www.pelgrimswegen.nl
Mentale voorbereiding
Over dit onderwerp alleen al zou ik een half boek kunnen

tochten (een week of twee weken bv) moet je bij dit aspect
wel even stilstaan. Je breekt uit je dagelijkse routine en dat
zul je merken ook. Je moet niets meer, je hoeft niet op tijd te
zijn, (beleefdheids) afspraken zijn er niet of nauwelijks. En in
mijn geval moest ik mij tijdens mijn tochten als het ware losscheuren van mijn agenda. Iemand zei op mijn Camino ooit
tegen mij: “Wist je dat de eerste prijs om in Santiago aan te
komen al meer dan duizend jaar geleden is weggegeven?”
Dat soort opmerkingen helpen geweldig goed het perspectief te zien.
Onderweg neem je vrijwel alle beslissingen alleen: Blijf ik op
deze plaats of loop ik door? Ik heb een klein probleem, hoe
ga ik daar mee om? Het zit tegen, ik heb geen zin meer. Zal
ik stoppen of doorgaan? Nou ja, vragen te over. Denk daar
eens over na. Wat voor een persoon ben jij?
Een van de leukste aspecten was elke dag weer: waar ga ik
slapen? In een hotel of B&B kan altijd, maar is wel duur.
Maar slapen bij de boer, of in kerken, kloosters en kapellen?
En hoe krijg je dat voor elkaar? Daar zijn truckjes voor. Laat
maar weten of ik bij dit onderwerp langer stil moet staan en
voorbeelden moet geven.
Ik zou ook graag aandacht willen vragen voor de spirituele
component. Spiritualiteit (= “in de geest zijn”) is een heel
persoonlijke ervaring. Hoe ga je ermee om, wat leert het je?
Misschien zou er een bijeenkomst moeten worden georganiseerd om spiritualiteit als begrip en als ervaring te verkennen. Ik hoor graag van jou of je interesse hebt. Een kanttekening wil ik er wel bij plaatsen: na alle new age gedoe van
de jaren ’80 en ’90 zweef ik heel wat minder. En dat maakt
mijn spiritualiteit voor mij zo bijzonder.
Ik wens jullie een prettige voorbereiding en voor straks een
geweldige tocht.

NIEUWSBRIEF 17

DECEMBER 2012

PAGINA 8

Prikbord Prikbord Prikbord  Prikbord
Lezing: ‘Fietsen naar Israël’
door Marcel Hubers
woensdag 6 maart 2013
20.00 uur
Bibliotheek Grave
Marcel Hubers heeft diverse fietsreizen door heel
Europa en Israël gemaakt. Jeruzalem is de heilige
stad van de Islam, het Jodendom en het Christendom. Deze bijzondere positie in de wereld is daarmee ook een bron van conflicten tussen de oosterse- en de westerse wereld. Voor een deel zijn de
vele oorlogen, die gevoerd zijn in Palestina, en het
huidige conflict hieruit te verklaren.
Aan de hand van foto`s en belevenissen krijgt u een
beeld van deze intrigerende stad. Ook de geschiedenis en politieke situatie van Israël komen aan bod.

Tien colleges door dr.Stef Bugter
Dr. Stef Bugter is classicus met ruim 40 jaar ervaring als reisleider naar en in Rome. Hij trok zelf op de fiets en te voet naar
Rome en doceert behalve in Rotterdam ook aan Hovo Brabant. Leidt ieders weg naar Rome?
Data: 8 januari t/m 19 maart 2013 (niet op 19 februari)
Tijd: Dinsdag 13.00 -16.00 uur
Locatie: De bijeenkomsten vinden plaats op complex
Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kosten: 150 euro (inclusief koffie en thee tijdens de pauzes,
exclusief literatuur). Aantal bijeenkomsten: 10 colleges van 3
uur. Inschrijving via www.hovorotterdam.nl; meer inlichtingen
telefonisch via 010 - 4082465. Zie ook pelgrimswegen.nl !

Lezing: ‘Mijn voetreis naar Rome’
door Pieter Quelle
woensdag 19 december 10.30 uur
Bibliotheek Huizen

Gezocht:
Medepelgrims
voor de
Via Francigen
a del Sud,
Wandelend va
n Rome naar B
rindisi.
Periode: mei 20
1 3.
Contact:
s, Dordognelaa
n 295627
HB Eindhoven
,

Erik Sprenger

tel: 06839435

60
e-mail: erikspre
ngers@hotmai
l.

com

Informatiedag
Zaterdag 30 maart 2013 [let op: deze
datum kan nog wijzigen, zie pelgrimswegen.nl!] zullen tussen 11.00 en 15.00
uur weer enkele vertegenwoordigers
van de vereniging Pelgrimswegen naar
Rome aanwezig zijn in het Huis van St.
Jacob, Janskerkhof 28 a, 3512 BN
Utrecht. Het kantoor is gevestigd in een
deel van de kerk. Ingang tegenover stadscafé Broers. De bedoeling is informatie te verschaffen over pelgrimeren naar Rome.
Iedereen is welkom, leden en niet-leden. Omdat de gesprekken
soms zeer uitvoerig zijn, is het verstandig jouw komst tijdig te
melden via informatiedagen@pelgrimswegen.nl. Schrijf daar
meteen bij of je een fietser of wandelaar bent. Gezien de grote
toeloop hebben we de dag in tweeën verdeeld: 11.30 - 13.00 uur
en 13.30 - 15.00 uur. Graag ook vermelden welke tijd jouw voorkeur heeft.

In 1966 ontmoette ik de dichter Bertus Aafjes op een literair festival in Amsterdam. Sindsdien wist ik dat ik dat ooit ook wilde: een
voetreis naar Rome maken. In 2006 was het zo ver. Inmiddels
gepensioneerd en vrij van verplichtingen kon de voetreis beginnen. In Nederland werd het een tocht langs `herinneringen`. Tot
Maastricht. Daarna voerde de weg mij door België, Luxemburg
en Noord-Frankrijk waar ik in de buurt van Nancy genoodzaakt
was de reis af te breken. Regen, eenzaamheid en een knieblessure knakten de koppige geest. In 2009 heb ik alsnog de tocht
hervat en.... voltooid. Eerst door de Vogezen en de Jura, daarna
de Alpen over, de Po-vlakte door, de Appenijnen over en tenslotte dwars door Toscane en Lazio. Op 3 oktober 2009 stond ik op
Pietersplein in Rome, bedroefd omdat het voorbij was. De voetreis werd als het leven zelf: een reis vol verrassingen, met ontroerende ontmoetingen, forse tegenslagen en wonderschone
ervaringen. Zo werd de pelgrimage een metafoor voor het leven.
Ik vertel er met veel plezier over.
Met foto`s, gedichten en vele anekdotes...
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Volgende nieuwsbrief: begin februari 2013; het magazine Omnes 6 wordt half maart bezorgd!
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar

info@pelgrimswegen.nl

