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Genieten!
Zelf geniet ik in de Kerstvakantie altijd weer wanneer de plannen voor
het nieuwe jaar op tafel komen. Waar zullen we nu gaan lopen? Kaarten
worden tevoorschijn gehaald, internet wordt geraadpleegd en de
(financiële) mogelijkheden worden in kaart gebracht.
Wanneer het dan eenmaal weer zover is, wanneer je weer loopt, dan
geniet ik altijd met volle teugen van alles om me heen. Geen afleiding,
geen vergaderingen, alleen maar wind, ruis, regen, bermen, bossen,
zon, vogels, bloemen, mensen. Lopen is genieten. Waarschijnlijk hebben
fietsers ditzelfde gevoel, maar omdat ik zelf zelden fiets weet ik dit niet
precies. Ik gun jou dit gevoel als fietser echter evenzeer!

Ik herinner me een spreuk, die - als ik mij niet vergis - luidde: Solvitur ambulando. Vertaald werd dat zoiets als : wandelen lost alles op.
Nu is alles wel erg veel, maar dat ik na verloop van wandeltijd loskom van dat wat me thuis beklemde, bezig hield of waarvan ik dacht dat het erg noodzakelijk was, is voor mij een feit.
Het lijkt mij goed dat we elkaar als wandel- of fietspelgrim op kleinschalige wijze ontmoeten om onder
andere over dit soort ervaringen te praten. We starten dit jaar met wat we voorlopig het project
‘huiskamerpelgrims’ hebben genoemd. Her en der in het land komen kleine groepjes mensen bij elkaar
om elkaar te ontmoeten, verhalen te vertellen en om te delen wat de tocht hen heeft gebracht (of wat zij
ervan verwachten!). Elke keer weer geniet ik van al die verhalen, vaak herkenbaar, soms hilarisch, avontuurlijk of ontroerend.
Genieten van een ontmoeting, ook wanneer ik weer thuis ben en in m’n gewone ritme zit, dat is mijn grote uitdaging voor dit jaar.
Elkaar zouden we op 9 april kunnen ontmoeten wanneer we voor het eerst een algemene ledenvergadering houden in het voorjaar. We zijn te gast in het Catharijne Convent in Utrecht. Een nadere aankondiging krijg je nog, maar reserveer alvast deze datum.
In het Catharijne Convent valt op dat moment ook veel moois te genieten: er is immers een fraaie tentoonstelling over Franciscus van Assisi en wat is een mooiere start van je Franciscaanse voetreis naar Rome dan te genieten van die tentoonstelling.
En, niet onbelangrijk, de aanwezigen op de ledenvergadering mogen gratis naar binnen!
Als dat niet genieten is!!
Een hartelijke groet
Cor Kuyvenhoven, voorzitter Pelgrimswegen naar Rome

http://pelgrimswegen.nl
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Agenda
Voorjaars Algemene Leden Vergadering (ALV) te Utrecht
9 april 2016 13u in het in het Catharijneconvent
Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht
Foto Evelien Apeldoorn

Lees verder in deze nieuwsbrief een uitgebreide aankondiging.
Het bestuur regelde een combinatie van ALV én gratis bezoek aan de
expositie Franciscus die op hetzelfde ogenblik in het convent te bezoeken is.

Fiets- en Wandelbeurs
Utrecht: 20 en 21 februari 2016 in de Jaarbeurs te Utrecht
Antwerpen: 27 en 28 februari 2016 in de EXPO Hall te Antwerpen
Zowel in Utrecht als in Antwerpen worden er lezingen gegeven die je
als pelgrim naar Rome kunnen interesseren.
Wil je zelf informatie geven op één van de beurzen, neem dan contact op met evenementen@pelgrimswegen.nl

Regionale Informatiedag te Mechelen
Zaterdag

12 maart 2016 13u tot 17u

Locatie:

Jeugdherberg ‘De Zandpoort’
Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen

Informatie voor en door Fietsers en Wandelaars
Bekijk het programma verder in deze nieuwsbrief
Inschrijven via email aan: infoviaromea@yahoo.com

Regionale Informatiedag te Amsterdam
zaterdag

20 maart 2016 11u

Locatie:

reisboekhandel Pied à Terre
Overtoom 135-137, 1054 HG Amsterdam

Ook dit jaar organiseert de vereniging samen met Pied à Terre een
'regionale' voorlichtingsdag voor lopers en fietsers die erover denken om Rome als doel te gaan nemen.
De doelgroep is de potentiële pelgrim, maar ook de ervaren leden
van PnR zijn welkom.
Bekijk het programma verder in deze nieuwsbrief
Inschrijven via email aan: gwesselink@live.nl
Inhoud
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De vereniging
Voorjaars-ALV in het Catharijneconvent in Utrecht
Op zaterdag 9 april 2016 zal de eerste ‘voorjaars-ALV’ in de geschiedenis van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome plaatsvinden.
Daar is een goede reden voor. Er gebeurt namelijk zoveel in de
vereniging, de vereniging is dermate gepassioneerd onderweg,
dat één Algemene-Leden-Vergadering aan het eind van elk jaar
niet meer toereikend is. Ook de financiële afwikkeling over het
afgelopen jaar vindt voortaan in het voorjaar plaats.
Zo werd geconstateerd in de laatste Algemene Ledenvergadering op 14 november 2015 in Houten. Het
klaslokaal van het College de Heemlanden was tot aan het laatste krappe bankje bezet; er waren zelfs bijna staanplaatsen nodig.
Aan de orde was iets erg belangrijks natuurlijk: het aftreden van twee oprichters van de vereniging uit het
bestuur: Gert Wich en Pieter Quelle. Wie wilde dat niet live meemaken?!
Daarnaast vertelde het bestuur, dat er een keur van nieuwe bestuursleden staan te trappelen om de vacatures in te vullen en dat er gewerkt wordt aan de creatie van een nieuw venster op de (pelgrims-)
wereld vice versa, nl. een nieuwe website.
Reden genoeg voor het bestuur om alweer in het voorjaar de leden uit te nodigen om gezamenlijk de
nieuwe ontwikkelingen te bespreken.
Gekozen is dit keer voor een ietwat meer inspirerende omgeving dan het zo langzamerhand vertrouwde
te krappe saaie klaslokaal ; alhoewel over die kwalificaties te bomen valt natuurlijk; een klaslokaal is voor
menigeen een bron van inspiratie geweest in zijn of haar liefdesleven vroeger, nietwaar?
Hoe dan ook: gekozen is voor een samenkomst in het Catharijneconvent in Utrecht, onder meer omdat
daar op 9 april de expositie over Franciscus met het verhaal van Henk van Os gaande is.
Zie: www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/franciscus
Franciscus, de Franciscusroute: een bron van inspiratie voor menig lid van onze vereniging. Ik verheug mij
er al op om – al is het binnen de muren van een convent – weer in de sferen van de Franciscusroute te
verkeren.
Het bestuur regelt een combinatie van ALV en gratis bezoek aan de expositie. In de schaduw van de Tau
en onder het rustgevende gesternte van Pace e Bene zal er een keur aan in beweging zijnde onderwerpen
tijdens de bijeenkomst op tafel komen, zoals:

Missie en koers van de vereniging en stand van werkgroepen en commissies

Visie van de penningmeester op basis van de positieve financiële situatie van de vereniging en financiële afwikkeling 2015

Lancering van en gesprek over de mogelijkheden van communicatie met behulp van de nieuwe
website

Voortgang van de aanloop naar huiskamerbijeenkomsten en regionalisering
Programma: ALV 13.00-14.30 uur; daarna inleiding over en bezoek aan expositie Franciscus
U zult tijdig de precieze gegevens ontvangen maar reserveer alvast deze dag!

Inhoud
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De vereniging
Hoeveel leden hebben wij en wie zijn dat?
Door Bart van den Dolder, Penningmeester Pelgrimswegen naar Rome
Het jaar 2015 is afgesloten met een netto ledenwinst van 48 leden. Per 31-12 -2015 hebben wij 968 leden. Wie zijn
er nu lid van onze vereniging en zijn er trends te onderkennen? Hieronder een kleine verkenning op basis van

gegevens uit de ledenadministratie.

Van de 968 leden is 62% (596 personen) man en 38% (372 personen) vrouw.
Bij de nieuwere leden is het aandeel vrouwelijke leden hoger.

De vereniging kent hoofdleden en partnerleden.
Van de 968 leden is 78% (752 personen) hoofdlid en 22% (216 personen) partner lid.
Ook hierin is bij de nieuwere leden een stijgend aandeel vrouwen te zien.

Het merendeel van de leden ging te voet (63%) en ruim een kwart per fiets (29%).
Een deel is onbekend (7%), fietst of wandelt (1%) of ging per auto
Inhoud
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De vereniging

Het aandeel wandelaars wordt minder bij de nieuwe leden.
Hierachter schuilt de ontwikkeling dat wandelaars langer lid blijven.
Anders gezegd: er zijn relatief veel fietsers bij de nieuwe leden, die wel
sneller hun lidmaatschap opzeggen.

85% van onze leden is ouder dan 50 jaar.
Het aandeel 50-60 jarigen (23%) is bij de nieuwe leden hoger (30%).

Van de leden woont 93% in Nederland en 6% in België.
Van de Nederlandse leden wonen de meeste in Zuid Holland
en de minste in de Noordelijke provincies.
Inhoud
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De vereniging
Even voorstellen
Redactie Ben Teunissen

De nieuwe bestuurs- en kaderleden van onze verenigingen stellen zich
aan u voor!
Wim van Miltenburg
Sinds 2013 ben ik lid van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome. De
Nederlandse LAW routes liggen aan de basis van mijn pelgrimstochten.
Geïnspireerd door de boeken ‘Emo’s Reis’ en Emo’s Labyrint’ liep ik in
2014 naar Rome en terug. Heen via de Reschenpas en de Fransiscusroute
en terug via de Via Francigena en GR5. De ontmoetingsdagen inspireren
me. De sfeer doet me altijd goed en Omnes en de Nieuwsbrief zijn waardevolle informatiebronnen voor de beginnende en ervaren pelgrim. Toen
vorig jaar gevraagd werd naar nieuwe bestuursleden heb ik me gemeld.
Met mijn bestuurlijke ervaring in de sport en bij culturele- en maatschappelijke verenigingen kan ik een bijdrage leveren en als interim-manager en
organisatieadviseur breng ik ook andere expertise mee.
Voorlopig als kaderlid want het wandelvirus heeft me te pakken. Op 1
maart start mijn pelgrimage van de monding van de Rijn naar de monding
van de Donau en langs de kust van de Zwarte Zee naar Istanbul. Ik ben
gezegend met een gezond lijf en stel de opbrengst van deze tocht ter beschikking van het Helen Dowling Instituut.
Meer hierover op https://justgiving.nl/nl/wimvanmiltenburg
Mijn belangrijkste drijfveer voor de vereniging is om mijn pelgrimservaringen ter beschikking te stellen van de leden.
Ed Piek
Rome op ‘eigen kracht’! Dat idee kwam op tijdens een van mijn wandeldagen die eigenlijk nergens eindigden maar gewoon klaar waren. En dan is
het mooi als je ontdekt dat er een vereniging is met gelijkgestemden die
verder gaat. Voor die vereniging ‘Pelgrimswegen naar Rome’ wil ik mij
graag inzetten. Ik heb een opleiding en werkervaring in de bosbouw en
het natuurbeheer. Momenteel ben ik werkzaam als directeur van een koepel vereniging in de sportvisserij met 70.000 leden waar ik de belangenbehartiging doe. In die functie heb ik ervaring opgedaan met het runnen van
een vereniging. Die ervaring wil ik graag delen met al die mensen die zich
inzetten voor de vereniging Pelgrimswegen naar Rome.

Inhoud

Rome heb ik nog niet bereikt op eigen kracht. Maar vanuit mijn woonplaats Zwolle ben ik inmiddels wel bij de bron van de Rijn aangekomen.
Als ‘deeltijd-pelgrim’ mag ik gelukkig nog ervaren hoe het is de Alpen over
te steken en Rome binnen te lopen. Ik ben 54 jaar en samen met mijn
vrouw reizen we graag en regelmatig en dat alweer zonder onze twee kinderen die inmiddels op zichzelf wonen. Vermeldenswaardig is tot slot mijn
passie voor de biercultuur en alles wat te maken heeft met weer en klimaat.
Lees verder volgende bladzijde
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De vereniging
… De nieuwe bestuurs- en kaderleden
Erica Visman
Op sommige momenten in het leven weet je opeens wat je te doen staat.
Zo wist ik op 28 november 1999 in een split second: als de kinderen uit
huis gaan, ga ik naar Rome lopen. Een bijzondere gedachte voor een Hervormd gedoopte, later uit de kerk getreden vrouw van 42 met twee dochters van vier en zeven die nog nooit langer dan twee dagen achtereen gewandeld had. En toch was het zaadje geplant. Ik (dag)droomde met enige
regelmaat van mijn “Voetreis naar Rome”, maar ik hield het vooral voor
mijzelf. Iets meer dan tien jaar later werd ik lid van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome als lid nummer 362. De eerste stap op weg naar
Rome was gezet. Met Rome had ik veel, alhoewel ik er nog nooit geweest
was; met pelgrimeren had ik weinig. In 2013 deed mijn jongste dochter
eindexamen, werd mijn oudste dochter 21 en kon ik mijn Voetreis beginnen. Tijdens mijn tocht schreef ik : “Verder kom ik nogal wat pelgrim symbolen tegen. Ben ik een pelgrim? Ben ik een sportieve wandelaar? Ben ik
een cultuurzoeker? Ik weet geen antwoord, en ik heb besloten dat ik gewoon Erica ben, die in 1999 geheel intuïtief heeft besloten om naar Rome
te gaan lopen als haar dochters uit huis zijn en dat nu doet. Er hoeft geen
etiketje op. Dit is wat het is.” Achteraf bleek mijn tocht wel degelijk een
pelgrimage in de zin van het zoeken naar mijzelf en mijn drijfveren. Mijn
tocht heeft geleid tot het volgende leidmotief : Ik ga bruggen bouwen en
schoonheid ontdekken. En dat is wat ik ook voor en bij de Vereniging wil
doen. Ik ga mij inzetten voor verbinding tussen leden in het huiskamerproject, in de opzet van de nieuwe website en in de toekomst voor de uitwisseling van ervaringen met opzet en uitvoering van goede doelen projecten
die gekoppeld zijn aan wandel/fiets tochten.
Guus Wesselink
Jullie zien hier een foto van mij en mijn vrouw en pelgrimsmaatje Riet,
met wie ik het pelgrimeren ben begonnen. Dat was in 2013 op onze
voettocht van Den Bosch naar Pietrelcina, 300 km onder Rome. Sinds die
101 dagen lange tocht gaan we als ‘Vier vrije voeten’ door Europa, hebben
we inmiddels vier flinke tochten gelopen en samen twee boeken geschreven. Sinds 2011 zijn we lid van PnR en hebben daar goede vrienden gemaakt. Daardoor besloot ik mij in te zetten voor de club. In een vereniging
is altijd veel werk te verrichten en aangezien ik in mijn werkzame leven
veel bestuurd heb, ben ik in het gat gesprongen van een vacante bestuursfunctie. Vóór mijn pensioen (2013) was ik directeur/oprichter van
zowel de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit als de stichting Meld Misdaad Anoniem. In die functies had ik een groot publiek-privaat netwerk,
veel (internationale) contacten en erg veel connecties in de media en in
‘Haagse’ politieke sferen. Voor de vereniging wil ik mijn kennis en ervaring
graag inzetten, waarbij communicatie, organiseren, groei en samenwerking de pijlen op mijn boog zijn.
Inhoud
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Info en ontmoetingsdag
Voorlichtingsdag bij reisboekhandel Pied à Terre in Amsterdam, zondag 20 maart 2016
Ook dit jaar organiseert de vereniging samen met Pied à Terre een 'regionale' voorlichtingsdag voor lopers en fietsers die erover denken om Rome als doel te gaan nemen.
De doelgroep is de potentiële pelgrim, maar ook de ervaren leden van PnR zijn welkom. Bij overboeking
gaat de eerste categorie voor.
Het geweldige succes van vorig jaar met ruim honderd belangstellenden krijgt dus een vervolg.
Ook dit keer is er een aantrekkelijk programma met ervaren inleiders, dat er ongeveer als volgt uit zal
zien:
 Een exposé over de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome en over algemene onderwerpen, zoals overeenkomsten en verschillen met de routes naar Santiago, juist ook voor fietsers, verschil tussen de routes
door Duitsland met de Via Francigena, jaargetijden, testimonium, et cetera, door de nieuwe voorzitter
Cor Kuyvenhoven
Uitleg daarna over wat Pied a Terre de pelgrims te bieden heeft en over het programma van de dag zelf.
Workshops voor Lopers over de routes:


de Via Francigena door Frankrijk en Zwitserland



de Route over de Reschenpas door Duitsland en Oostenrijk



de Franciscusweg van Florence naar Rome



lopen als vrouw-alleen

Workshops voor Fietsers:


de Reitsma Route door Duitsland en Oostenrijk



de Route Benjaminse door Frankrijk en Zwitserland



tips voor fietsers

Workshop GPS en tablet:


wat zijn de actuele mogelijkheden voor het gebruik van GPS



mogelijkheden met iPad en Android.

Plaats en tijd:
Reisboekhandel Pied à Terre, Overtoom 135-137 , Amsterdam (tel. 020-6274455
11.00 uur ontvangst met een kopje thee of koffie
16.00 uur einde programma en napraten onder het genot van een drankje
De lunch wordt aangeboden door Pied à Terre
Parkeren: voor hen die met de auto komen: parkeren in de buurt is gratis op zondag.

Aanmelding: bij Guus Wesselink via gwesselink@live.nl
Inhoud
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Info en ontmoetingsdag

Programma regionale voorlichtingsdag te Mechelen zaterdag 12 maart 2016 13 uur
Welkom door dhr. Cor Kuyvenhoven, voorzitter van onze vereniging
Jo Van Boxem stapte in 2014 van Brasschaat naar Assisi.
Om zijn doel te bereiken liep hij langs de via Francigena, de via Ligura, de GEA en de via Franciscus. Hij
vertelt ons over zijn ervaring en hoe hij de tocht voorbereidde.
Herman Cole neemt ons mee naar de talrijke juweeltjes van steden in de zo vaak vergeten Po-vlakte.
Naast het noordelijke deel van de via Francigena heeft hij het over Lucca, een stad waarvan hij zich ereburger of 'cittadino onorario' mag noemen, een titel die niet licht wordt toegekend.
Sinds exact 50 jaar is Herman Cole in contact met Italië, reisauteur, tv-maker, taalanimator en voordrachtgever over Italië. Hij publiceerde o.a. Italia Mia en 100x Noord-Italië.
Rik Carton ondernam in 2013 een fietsreis van Brugge door Frankrijk naar Rome en langs Sardinië terug
naar Brugge.
Over deze tocht schreef hij het boek: ‘La camminata della vita’. Hij brengt ons zijn verhaal en legt uit hoe
hij op zijn eigen bijzondere manier een tocht beleefde die hij niet makkelijk meer vergeten zal. ‘Het hoofd
leegmaken en trappen. Genieten in eenvoud’.
Marc Tresignie trok te voet van Santiago de Compostella naar Rome
Hij ondernam zijn tocht ter ondersteuning van een centrum ‘Samen Helpen’ voor kankerpatiënten te Galmaarden. Marc legde de meer dan 3000km lange tocht alleen af. ‘De eenzaamheid vreesde ik niet maar ik
rekende natuurlijk wel op heel veel morele steun’. Hij legde zijn relaas vast in het onlangs verschenen
boek ‘Van Santiago naar Rome via Assisi’.
Er is mogelijkheid tot persoonlijk contact van aspirant wandelaars of fietsers met ervaringsdeskundigen.
Locatie:

Jeugdherberg ‘De Zandpoort’ Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen,be

Inschrijven via email aan: infoviaromea@yahoo.com
Inhoud
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Uitrusting
Nieuw type rugzak
Door Luc Gregoir

In de nieuwsbrief van vorige maand gaf Arnold Spijker ons goede
raad mee in verband met wat je al dan niet meeneemt in je rugzak.
Maar de goede raad in acht nemend moet je toch het beestje
meezeulen. Maar er is hoop voor de toekomst! De NieuwZeelander Aarn Tate ontwierp een nieuwe type rugzak met naast
de zak op je rug twee bijkomende zakken die je voor je draagt.
Dit heeft het voordeel dat het gewicht evenwichtiger verdeeld is
en doordat je twee afzonderlijke zakken vooraan hebt kan je
toch nog zien waar je je voeten zet. Bovendien moet je je rugzak
niet meer afzetten voor zaken die je onderweg kan nodig hebben
zoals fototoestel, gids, knabbeltje of wat meer.
Misschien vind je het geen zicht, maar als het helpt?
De rugzakken worden gemaakt door de firma Aarnpacks.
Er staan op hun site geen distributie adressen in Nederland maar
wel één in Krefeld, even over de grens van Limburg in Duitsland.
Als iemand zich hieraan waagt dan horen we het graag, stuur een
mail aan nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl met je bevindingen.

Sulla strada
Langs de zijkant
Tekst en foto’s Luc Gregoir

Vogels, bijzondere exemplaren kruisen vast en zeker je pad , vooral als je alléén op wandel bent en je niet stil blijft staan want dan
maakt hen wantrouwig. Sint Franciscus kende ze allen bij naam en
kon er hele conversaties mee voeren. Maar zijn capaciteiten heb ik
nu eenmaal niet. Toch krijg ik af en toe een heerlijk lucht– of waterballet opgevoerd, een lust voor het oog, wel frustrerend dat ik
gewoonlijk niet verder komt dan ‘hé kijk daar die vogel !’ zelfs
soort– of familienaam kan ik niet bedenken. De twee hier afgebeeld, die ik met mijn camera kon strikken, kan ik wel benoemen.
Dit om de eenvoudige reden dat ze zich de laatste tijd steeds frequenter in centraal Italië laten zien. De ‘witte’ is de kleine zilverreiger. Vis is zijn ding en water is zijn habitat. Dit exemplaar heb ik
aangetroffen aan het Lago di Bolsena. De kerel die even zit uit te
rusten op een conifeer in Umbrië is een hop, een trekvogel van de
familie hoppen. Tegenwoordig zie je hem meer en meer in alle seizoenen. Gewoonlijk zit hij op de grond in het gras en je hoort hem
meestal vóór je hem gezien hebt. En dan klinkt het als ... jawel:
hop .. hop .. .
Inhoud
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Pelgrims en hun verhaal
Hanny Rennen stapte van Rotterdam naar Rome
… De Italianen serveren niet meer dan koffie met een brioche of
wat toast. In 7 weken Italië heb ik niet één keer een omelet of
spiegelei gezien. Vreemd, vaak is dat juist hetgeen waar je meer
dan genoeg van krijgt tijdens reizen... wat zou ik klagen; ik heb
er geen enkele reden toe. Ik heb compassie met vluchtelingen die
ook weken onderweg zijn en soms geen schoenen meer aan hun
voeten hebben. En vaak geen bed om in te slapen… Ik doe het
vrijwillig, geheel en al voor mijn eigen plezier, maar zij… ? Bovendien krijg ik als pelgrim vaak een warm onthaal in een herberg.

Hans en Hermine Wilmink wandelen door Duitsland over de
Gotthardpas naar Rome
Cesare vroeg wat voor ons moeilijk was tijdens de wandeling. Dit
was wel het hete weer. In Duitsland soms tegen de 38 graden, en
het traject langs de Ticino naar Pavia en de Povlakte. Veel asfalt,
weinig schaduw, lange trajecten. Na Fidenza werd het beter. Wat
koeler en mooiere paden, eerst de Apennijnen, dan Toscane en tot
slot Lazio. Het mooiste traject was toch wel Zwitserland. De bergen,
de goede paden, de afwisseling, hele indrukwekkende vergezichten.
Duitsland is ook een goed wandelland. Alleen het platteland is er
verlaten. Veel kleine dorpen waar niks is te doen. En het is groot.
Maar ook hier heb je mooie stukken. Italië is geen wandelland. Toch
hebben de Italianen geprobeerd om wat moois te maken van de via
Francigena. Dit is ten dele gelukt. Er zijn heel veel mooie trajecten,
maar ook trajecten die saai zijn en hier en daar gevaarlijk.
In Zwitserland en Italië was het totaal geen probleem om een overnachting te vinden. In Duitsland hebben wij een paar keer moeten
uitwijken naar een andere plaats omdat alles vol was. Overnachten
langs de via Francigena is een genot. De Ostello’s, de Ospitale’s, de
oratoria, of bij kloosters. Meestal fijn, goed ingericht, veel vrijheid,
met vaak nog een tuin erbij, en het kost bijna niks. In Zwitserland
hadden wij langs de Jakobsweg ook mooie en voor Zwitsers althans,
goedkope overnachtingsplaatsen.

Inhoud
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Pelgrims en hun verhaal
Ger Meesters en Tineke wandelden van Reims naar Rome
Na 8 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest wordt het tijd om aan iets
nieuws te beginnen en dat nieuws is een trektocht over de Francigena naar
Rome. Ik ben nu 75 jaar en durf het nu nog aan om alleen te trekken. Een
hartoperatie in 2007 heeft zijn nut gehad en met de nodige medicijnen is
eigenlijk nog heel veel mogelijk
Op de Passo del Righetto
Ik moet mijn mening t.o.v de zwaarte St.Bernhardpas en Apennijnen bijstellen en om de volgende reden: De St. Bernhardpas is weliswaar een stuk hoger, maar als je boven bent is het alleen nog maar afdalen naar Aosta. De
Apennijnen gaan maar door na de ene klim en afdaling komt gelijk de volgende en zo maar door. Dat is het nog niet alleen, maar de paden zijn ook
nog eens veel slechter dan naar de St. Bernhard. Dus Fred Gillissen heeft het
bij het rechte eind gehad, daarom was hij wethouder en Ik maar gewoon
raadslid
Terug thuis
Het animo groeit om ook nog het deel Canterbury - Reims te wandelen.

Karlien en Jan fietsten langs de Benjaminse route naar Rome
Voor het eerst zijn we pelgrims onder de pelgrims. Allen zijn naar Rome
gelopen, wekenlang. Ieder heeft haar of zijn eigen verhaal. Voor we aan
tafel gaan, is er een kleine ceremonie: van de vandaag aangekomen pelgrims worden de voeten gewassen en gekust, een teken van respect,
vriendschap en dienstbaarheid. Het ontroert me. Aan tafel praten we Nederlands met zijn vijven. Onze pelgrimstocht is ten einde, een dag eerder
en anders dan we dachten. Er staan 2.417 kilometer op de teller. Een weetje voor onze sponsors van 1 cent per kilometer. Nu rest Rome …

Richard Zonnebeld en Timo Ridder per fiets van Almelo naar Rome

Ik zit mooi binnen in het grote huis

Inhoud

Op de omgeving let ik niet zoveel meer op. Mijn gedachten gaan even
weer terug naar het begin. Hoe ik samen met Timo vertrok. Hoe we geprobeerd hebben om het voor hem ook tot een goed eind te volbrengen. Daarna alleen verder. Om dan in Verona, samen met Karin een paar hele mooie
dagen door te brengen. De mooie plaatsjes waar ik door heen ben gekomen. De leuke mensen die ik ontmoet heb, die spontaan vragen waar de
reis naar toe gaat. De enthousiaste Italianen op een racefiets, die bijna allemaal groeten.
De foto ‘s zijn overgenomen uit de verslagen van de pelgrims
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Pelgrims en hun verhaal
De weg er naar toe!
Door Concetta Pergola en André Theunis ; Redactie Ben Teunissen

Concetta Pergola en André Theunis

Begin mei 2015 vertrokken André en Concetta vanuit Houthalen om
wandelend met rugzak op weg te gaan in de richting van Rome. Ze
volgden de GR5 tot deze de Via Francigena kruist in Frankrijk. Daarna
volgden zij deze oude pelgrimsroute. Hieronder een van de bijdragen
die Concetta midden juli aan hun blog heeft toegevoegd.
De abdij van Saint-Maurice laten we schilderachtig tegen de bergklip liggen,
terwijl wij ons langzaam naar het station begeven. Langzaam omdat we nog
niet goed bekomen zijn van de afmattende tocht van gisteren. Naar het station omdat we besloten hebben om de tocht van vandaag niet te voet te
doen. De verwachte maximum temperatuur is hier ver boven de dertig graden en dat zowel aan de Zwitserse als de Italiaanse kant. Behalve op de hellingen van de Grote Sint Bernhard! Daar zien we temperaturen afzakken tot
maar 11 graden aan de Col. Hopelijk snakken we daarna opnieuw naar de
warmte. We zijn nog steeds op koers! Ons hotel ligt op de Avenue Grand
Saint Bernard. En het is lekker koel in het hotel!
Het museum Fondation Gianadda – volledig gebouwd op een oude Romeinse vestiging – ligt hier vlakbij! Daar loopt een tijdelijke tentoonstelling over
Henri Matisse en zijn tijdsgenoten, maar er zijn ook de permanente tentoonstellingen van antieke wagens, Gallo-Romeinse vondsten én een beeldentuin. Ik mag van André kiezen, welk schilderij ik het mooist vind. Mijn keuze
valt op ‘Le Rêve’ van Matisse. André mag van mij één van de - volgens hem
topklasse antieke wagens - kiezen. Hij kiest voor ‘La Petite Bugatti Royale’ uit
1930.En zo ook bloeit onze C&A-liefde in de beeldentuin van dit mooie museum. En met een lekkere biefstuk met frites sluiten we deze dag af.
De volgende dag is het nog ontzettend warm en staat er een tocht van 22
km met een stijging van meer dan 500 meter op het programma, weinig of
geen schaduw en temperaturen van weer boven de dertig graden in de schaduw. In de kerk van Orsières zijn we Maria gaan danken voor de mooie tocht
tot nog toe. We hebben al 1002 kilometer effectief te voet afgelegd en 180
daarvan met vervoer. Volgens de gids moeten we nog 1051 km doen. Concreet houdt dit in dat we er meer dan de helft hebben opzitten. Het geeft
ons alleszins moed.
’s Morgens zie ik mijn berg wanneer deze stilletjes aan door de zon verlicht
wordt. Een waar spektakel! Jozef, de patron van Hotel l’Union, overlaadt ons
met tips om goed de Col te bereiken. Niet te snel beginnen ‘s morgens. Je
lichaam langzaam laten wennen. Je longen helemaal openzetten. De moeilijke stukken zeker niet doen wanneer je moe bent. Wij knopen dat goed in
onze oren.

Lees verder volgende bladzijde
Inhoud
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Pelgrims en hun verhaal
Wanneer we Orsières verlaten om acht uur is het 19 graden en lichtjes bewolkt. Het onweer van gisteren heeft alles heerlijk afgekoeld. Een zalige stap
dag meldt zich aan. Wij krijgen echter een relationele frictie over iets heel onnozels. Daar zijn wij goed in, maar nu was het toch al lang geleden, en we zijn
het helaas nog niet helemaal verleerd. Het is hier volgens André echter te mooi
om ruzie te maken. Dat vind ik ook! Frictie weg, kusje en we trekken verder. De
weg naar Liddes is wondermooi met de rivier La Dranse die door de vallei dEntremont klettert, met het groen in alle tinten en de wolken in alle vormen.
Ons hotel ‘Auberge des Alpes’ is gesloten. Wij zijn ook te vroeg. We zetten ons
neer op het terras waar André oefent om net als Napoleon in 1800 - hoed
dwars op hoofd en rechterhand op linkerborst - overmorgen de Col te bereiken.
Uiteindelijk raken we ingecheckt en kunnen we genieten van een namiddag en
avondje in Liddes.
Het is dinsdagavond, 28 juli 2015, wanneer ik dit schrijf in Aosta. Ons project ‘De beklimming en afdaling van de Grand Saint Bernard’ is geslaagd. Overigens heb ik sinds Liddes niets meer geschreven omdat ik al mijn energie nodig
heb gehad dit project tot een goed einde te brengen. Na de top bereikt te hebben, was mijn energiepeil serieus gedaald. De laatste drie kilometers waren
steil naar omhoog, de laatste tweehonderd meter recht naar omhoog. Ik vond
het moordend, André juist een flinke uitdaging. Ik heb zelfs twee nachten
koorts gehad van de inspanning. Gebibberd van de kou heb ik. De temperatuur
was ‘s nachts tegen het vriespunt. Zelfs met twee dekens over mij heen en volledig aangekleed mét windstopper en al, bibberde ik nog. Vanmorgen, hier in
Aosta, ging het nog niet zo goed. We waren beiden nog erg moe. We zijn naar
de kathedraal gegaan om een stempel te vragen. Terwijl we daar verbleven, zijn
er bij ons beiden veel emoties losgekomen en verwerkt. Gelukkig, want we waren niet goed bezig nadat we de top bereikt hadden. Die negatieve emoties waren ontstaan door wederzijds onbegrip tijdens de beklimming van de Grand
Saint Bernard en hadden zich de voorbije dagen in ons beiden genesteld zonder
expliciet naar boven te komen.
André maakte een mooie, maar ook zware tocht van de Col naar Etroubles. Ik
ben die dag op de Col gebleven omdat ik ziek en moe was. Gelukkig maar, want
het eerste stuk van de afdaling was erger dan het laatste stuk van de beklimming. André was hierna even kapot als ik. Ondanks de mooie mis in het Hospice
waar ik uit volle borst mee gezongen heb.
We genoten samen van de wondermooie afdaling van Etroubles naar Aosta,
met de besneeuwde toppen van de Mont Combin constant zichtbaar aan onze
linkerkant en de prachtige uitzichten op de Val d’Aosta overal om ons heen.
Tijdens deze tocht hebben we samen met een groep pelgrims voor een Mariabeeld gezongen en gebeden. Ook de stemming tussen ons was stilletjes en vredig. De weg heeft ons tot nu toe dingen laten inzien en heeft ons daardoor weer
ietsje nader tot onszelf en tot elkaar gebracht.
Nawoord
Op 16 augustus publiceerde Concetta een ‘officiële mededeling’ waarin ze aangaf dat hun voettocht naar Rome met succes was beëindigd, hoewel ze Rome
niet bereikt hebben. Het eindpunt was immers nooit hun doel, wel de weg er
naar toe. ‘Nu nog verder gaan zou inhouden dat bepaalde lichamelijke problemen nodeloos zouden verergeren én het zou niet veel meer bijdragen tot hun
beoogde doel.’ Dat doel was al bereikt, ze zijn nader tot zichzelf en tot elkaar
gekomen. Een waardige afronding van een bijzonder avontuur van pelgrims
André en Concetta op de pelgrimsweg naar Rome!
Inhoud
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Route
Fietsroutes naar Italië, een introductie
Door Luc Gregoir

Fietsers uit de lage landen die naar Italië trekken volgen
in vele gevallen de route Hans Reitsma of Paul Benjaminse. Deze goed uitgedokterde en gedocumenteerde
routes bieden een houvast voor wat een onzekere onderneming kan zijn. Een degelijke gids is geen overbodige luxe als je niet zeker bent wat je te verwachten hebt
of waar je grenzen liggen. Dat geldt vooral voor het Italiaanse traject, waar autoverkeer en fietsers niet altijd
op elkaar afgestemd zijn of kaarten en bewegwijzering
wel eens de mist ingaan.

Foto Andoni Michelena

Al gaat niets vanzelf en fietsen voor de helft in de benen
en de helft in het hoofd plaatsgrijpt, een super atleet
hoef je niet te zijn om de tocht te maken. De beschreven routes gemaakt voor een breed publiek zijn haalbaar met een aanvaardbare conditie en de juiste ingesteldheid. Is de berg te hoog of het weer te bar, in de
gids staan aanwijzingen hoe je verder komt met trein of
bus. De gidsen krijgen regelmatig een herwerkte versie
en tussentijdse wijzigingen kun je downloaden van de
respectievelijke sites in de rubriek aanvullingen.
Naast deze twee routes, is er een beschreven route die
de via Francigena van Canterbury naar Rome volgt.
Voor ieder van deze routes vind je gps sporen die je
kunt downloaden naar je gps of tablet.
Natuurlijk ben je niet verplicht een gids te volgen. Je
eigen route uitwerken, voor de hele of een deel van de
tocht, kan alles wat avontuurlijker maken. Wetende dat
je het risico neemt dat het er ter plekke af en toe anders uitziet dan dat je voor ogen had. Daar tegenover
staat dat je mogelijk een ander soort contact hebt met
de lokale bevolking en dat je meer zaken zult tegenkomen die je niet verwacht had.

Foto Andoni Michelena

In de bijlage hierbij gaan we verder in op de routes en
geven een aantal links voor hen die hun route zelf wil
uitzetten.
Verder vind je nuttige informatie in deze bijlage
in het handboek van PnR Op pelgrimstocht naar Rome
of op de website Pelgrimswegen.nl.

Inhoud
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Italiaans
Parlare l’italiano (7): La Befana.
Door Leo Baeten

In Italië is het Sinterklaasfeest onbekend. Maar toch is er voor de Italiaanse
kinderen jaarlijks een dag waarop zij met geschenken verblijd worden.
De Italianen hebben hun eigen variant van Sinterklaas: La Befana. Befana is
een kleine, oude dame getooid met een Romeinse hoed en met kapotte
schoenen aan haar voeten. Al eeuwenlang brengt zij in de nacht van 5 op 6
januari op haar bezemsteel cadeautjes, snoepjes en chocolaatjes rond aan
Italiaanse kinderen die zoet zijn geweest. De kinderen hangen hun sokken aan
de schoorsteenmantel en zetten voor de lieve oude vrouw een bord met een
mandarijntje, een sinaasappel en een glas wijn klaar. De volgende ochtend is
het maal door haar verorberd en staat haar handafdruk in as op het bord. De
cadeautjes wachten in de sok en altijd ligt er een beetje kolen of as onder de
sok, want geen enkel kind is het hele jaar door braaf geweest. De kinderen die
stout zijn geweest krijgen as en kolen!
De naam Befana is afgeleid van “Epifania”, het Griekse woord voor het feest
van Driekoningen. Een legende verhaalt dat de drie koningen, op weg naar de
stal waarin Jezus geboren was, bij Befana overnachtten. De volgende dag stelden zij haar voor om hen naar de stal te vergezellen. Helaas kon Befana niet
op het verzoek ingaan omdat zij te veel huishoudelijke werkzaamheden had.
Nadat de drie koningen vertrokken waren, kreeg Befana spijt. Zonder succes
ging zij op zoek naar de koningen en miste zo de kans om ook Jezus te begroeten. Als straf is Befana gedoemd tot op de dag van vandaag naar het goddelijk
Kind te zoeken en moet zij met Driekoningen kinderen geschenken brengen.
Een andere legende verhaalt dat Befana een gewone vrouw was. Na het overlijden van haar kind ging ze, door verdriet overmand, naar de stal van Bethlehem. Jezus was zo blij met het geschenk dat Befana Hem gaf, dat Hij haar een
geschenk teruggaf: Befana zou de moeder van alle Italiaanse kinderen worden
en hen op Driekoningen met een geschenk verblijden.
Befana is overigens niet alleen een feest voor kinderen. Op die dag nemen de
Italiaanse mannen de gelegenheid waar om vrouwen eens flink te pesten met
een grappig sms’je. Een mooi voorbeeld is: “Wanneer La Befana komt en jou
ziet, barst ze in huilen uit. Probeer haar dan te begrijpen, want ze wist niet dat
ze een tweelingzus had!” Daar kunnen de vrouwen het dan mee doen.

Overnachten

Ostello Cisa f. Jacques Gregoir

Inhoud

Informatie betreffende overnachtingsplaatsen vind je uitgewerkt per route
op de site van Pelgrimswegen onder het menu Wandelroutes.
Chris Dosser stuurde ons een versie van de pdf met de overnachtingsplaatsen op de Via Francigena die op één pagina samengevoegd wat handiger is
als je met een mobiel werkt om hem te raadplegen. Je kan hem downloaden
als pdf en in xlsx formaat.
Voor wie de GR5 aandoet staan er overnachtingsplaatsen op de site
de GR5 te lijf .
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Gezien, Gelezen, Gehoord
Pelgrim of niet?
Door Marjolein Nagel

Dat is de vraag die meer moderne pelgrims bezighoudt.
Zo ook Judith Vanistendael, die er een mooi beeldverslag van maakte. In de lente van 2010 liep ze in zes weken van Saint-Jean-De-Port naar Santiago de Compostella. En maakte van iedere dag een tekening. Niet zozeer van de omgeving,
de prachtige kerkjes en mooie landschappen. Maar van haar eigen ervaringen,
ontmoetingen en innerlijke gewaarwordingen. De tekeningen zijn met een
mooie inleiding door haarzelf vormgegeven in een prachtig prentenboekje, uitgegeven door De Bezige Bij (2015).
In Pelgrim of niet? doet Judith Vanistendael een poging de betekenis van het
pelgrimeren te duiden, zonder daar al te romantisch over te doen. De eenvoudige definitie “een pelgrim is een reiziger die een fysieke reis maakt naar een betekenisvolle plek” brengt Vanistendael terug tot een nog plastischer vertaling:
“een pelgrimstocht verenigt in zich twee elementen die behoren tot de essentie
van wat het is om mens te zijn. Per slot van rekening zijn we niet veel meer dan
een stel hersenen op twee voeten. De relatie tussen die hersenen en die voeten
wordt op een pelgrimstocht die te voet wordt afgelegd ten top gedreven”.
Over die hersenen en die voeten gaat het volgens Vanistendael: “Die lichaamsdelen die onze soort dwingend vormgeven. Ze zorgen er voor dat een pelgrimstocht ons meesleept.”. Tijdens de tocht viel het haar op dat de pelgrims allemaal
bezig zijn met betekenis. Met zingeving, op welke manier dan ook.
Maar mooier nog dan haar conclusies zijn de tekeningen en de krabbels erbij.
Over het afscheid van haar kinderen, die haar manisch knuffelen en daarna vrolijk friet gaan eten met tante Sandra en de laatste dagen voor vertrek. Over de
rugzak die teveel als een zak op haar rug hing en de nieuwe die haar eruit laat
zien ‘als een Madonna van de Vlaamse primitieven’ met opgebolde borsten.
Over haar eigen schaduw in het landschap, ’s morgens en ‘s avonds groot en
midden op de dag miniem. En hoe haar gemoedsrust daar gelijk mee oploopt.
Hoe ze halverwege de tocht zich voelt als een ajuin: ‘een gepelde ajuin. De muren die ik had opgetrokken rondom mij, zijn afgebrokkeld en ik sta naakt in het
heelal. Ik voel me groot en sterk en leeg.”
De tekeningen, met waterverf gekleurd, van de mensen die ze onderweg tegenkomt zijn sfeervol en om zo in te stappen. Je loopt de tocht zo met haar mee. De
details zijn treffend en intiem. Heel herkenbaar voor alle pelgrims, of ze nou
naar Santiago lopen of naar Rome.
Pelgrim of niet? Een voetreis naar Santiago,
Auteur: Judith Vanistendael, 2015,
Uitgeverij: Oog & Blik | De Bezige Bij
ISBN 97 89054924470
Inhoud
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Gelezen, Gezien, Gehoord
Pelgrimeren als innerlijke reis

Door Leo Baeten

Op de Jaarlijkse Ontmoetingsdag verzorgde Anne-Marie Reimert een
workshop met als titel Pelgrimeren als innerlijke reis. Zij bemande in
de ontmoetingsruimte ook een stand waarin zij “floreren” onder de aandacht bracht. Ik veronderstelde dat “floreren” wel iets met opbloeien te
maken zou hebben en dat trok mijn aandacht.
Anne-Marie Reimert bleek trainingen en workshops te verzorgen, gebaseerd op de positieve psychologie en haar ervaringen als pelgrim. Zij wil
de wereld mooier en leuker maken door schoonheid en bewustzijn te
bevorderen ("floreren"). Dat doet zij door te pelgrimeren en anderen te
helpen floreren. Met haar programma ‘een pelgrimage naar floreren’
begeleidt zij mensen op hun reis om hun krachten bewust te leren inzetten voor zingeving, passie en succes.

Anne-Marie Reimert en reisgenoot Juta

In 2008 liep Anne-Marie naar Santiago. Bij terugkomst besefte zij dat zij
geen huis had, maar dat het huis haar had! Dat leidde ertoe dat zij haar
huis verkocht. Het werd een transitie naar het scheppen van ruimte en
vrijheid om te doen wat zij echt wilde doen. In 2011 begon Anne-Marie
met een voettocht naar Rome in vier etappes. Toen besloot zij elk jaar
een pelgrimstocht te maken en professioneel iets met het effect van
pelgrimeren te gaan doen, dat is een pelgrimage naar floreren geworden. Voor Anne-Marie zijn de effecten van pelgrimeren: oprechte blijdschap en verbinding, lessen in wils- en veerkracht en acceptatie, hulp
leren vragen en waarderen. Ervaren dat er geen angst is als je vertrouwen hebt. Haar cursus “Een pelgrimage naar floreren” is het resultaat
van dit proces. Vanuit het bewustzijn over wat de krachten en idealen
van de pelgrim zijn, wordt het antwoord gevonden op de vraag wat de
volgende stap is op de eigen weg en de moed om hem te zetten.
Het verhaal van Anne-Marie was geen licht verteerbare kost. Het was
wel een mooi verhaal omdat het de menselijke kant van het pelgrimeren raakte.

Over prikkeldraad en zegeningen

Inhoud

Een bewogen voetreis van Vier Vrije Voeten in het
voormalige Oost-Duitsland
Bestuurslid Guus Wesselink en Riet van Laake zijn aan hun tweede
boek toe.
Na het eerste boek dat zij schreven over hun pelgrimstocht van 2200
km van Den Bosch naar Zuid-Italië, nemen Guus en Riet de lezer mee
op een nieuw avontuur.
De Ökumenische Pilgerweg is gebaseerd op het historisch verloop van
de Via Regia een vroeg middeleeuwse handelsweg die vertrok in Kiev.
Het boek is momenteel nog in voorbereiding
Zowel op dit boek als op de route komen we terug zodra het in de
handel verkrijgbaar is.
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Doorlopend filosoferen
VOORBIJGANGERS
door Ruud Bruggeman

Onderweg naar Rome kom ik in Italië op huizen en bedrijven geregeld de
achternaam Pellegrini tegen. En dat blijkt dan geen uitnodigend welkom
aan mij te zijn als pelgrim om binnen te komen, ontvangen en onthaald
te worden: geen ‘benvenuto pellegrini’, ‘pelgrims welkom’, zoals wij dat
in Nederland wel kennen ‘wandelaars welkom’; het blijkt hier gewoon
een doodnormale achternaam te zijn. Het woord is afgeleid van het Latijnse ‘peregrinus’, dat zwerver, vreemdeling, voorbijganger betekent.
Mooi, denk ik dan, dat je er op die manier als mens door je eigen naam
aan herinnerd wordt, dat je hier op aarde een pelgrim bent, een voorbijganger.
Zelf ervaar ik dat onderweg ook als zó wonderlijk, die alsmaar doorgaande beweging van voorbijgaan, je elke dag weer verbinden met nieuwe
landschappen, natuur, dorpen, steden, mensen op je weg. En dat ook
Overgave aan wat er op je pad komt elke dag weer loslaten, achter je laten, verder gaan.
Ik moet daarbij ook denken aan een tekst uit het Thomasevangelie, een gnostisch evangelie uit het vroege Christendom. Het bestaat uit een groot aantal losse uitspraken van Jezus. De kortste, en mij meest
dierbare, uitspraak daaruit luidt: ‘En Jezus zei: wordt voorbijgangers’.
Voor mij is dat misschien wel de meest kernachtige samenvatting van wat pelgrimeren in essentie is:
voorbijgangers worden, gaan beseffen dat je voorbijgangers bent hier op aarde, op je weg door het leven
heen. Wat er hierin op mijn weg komt, geeft me geen zekerheid of houvast, ik kan het ook weer kwijtraken, in alle wisselvalligheden van mijn leven en zeker aan het einde ervan. Ik mag genieten van wat er op
mijn pad is, maar moet ook bereid zijn het los te laten en weer verder te gaan.
Wordt voorbijgangers: geniet van wat je hebt en streef naar wat je wilt, maar bevrijd je uit het gevangen
zitten in de overtuiging, dat dáár je geluk van afhankelijk is. Dat is de ervaring van pelgrimeren: het me
telkens verbinden met en genieten van wat er op mijn pad komt, maar het telkens ook weer niet willen
vasthouden, het weer loslaten en verder gaan. En op mijn levensweg is dat niet anders.
En waar is mijn geluk dan wèl in te vinden? Iedere pelgrim ervaart dat ook wel eens onderweg, die ogenblikken van pure vrede en geluk. Dat kan ontstaan juist in dat telkens weer loslaten, niet willen hebben
en houden, maar in de overgave aan het zijn, in welke vorm zich dat ook voordoet. Als er afzien is, is er
afzien. Als er zon is, is er zon. Als het onderkomen schamel is, is het schamel. Als we onthaald worden,
worden we onthaald. Ons grootste geluk ontstaat juist in het telkens weer loslaten van elk oordeel daarover.
Wordt voorbijgangers.
Inhoud

NIEUWSBRIEF 31

Pagina 21

Prikbord

Lezing ‘Vier vrije voeten, over prikkeldraad en zegeningen”
Door bestuurslid Guus Wesselink en Riet van Laake
LEZING & BOEKPRESENTATIE
Vier vrije voeten op de Oekumenische Pilgerweg
door het voormalige Oost-Duitsland...
Zondag 14 februari 2016 van 14:00 tot 16:00 uur (inloop 13:30)
Bibliotheek, Hinthamerstraat 72 in den Bosch
Inschrijven verplicht via aanmelden@bibliotheekdenbosch.nl
Voor andere data zie Facebook pagina viervrijevoeten
Anfiteatro is een vereniging van Italië liefhebbers uit Sint-Niklaas in België.
Op zondag 21 februari 2016: 9.30 -12.00 uur organiseren ze
een niet-commerciële reismarkt Piccione Viaggiatore in de
Bibliotheek van Sint-Niklaas op het H.Heymanplein 3, de vereniging Pelgrimswegen naar Rome zal aanwezig zijn om informatie te verschaffen.

“Pelgrimstocht langs de Ökumenischer Pilgerweg.
Dwars door het voormalige Oost-Duitsland trekken we met een
kleine groep over de middeleeuwse Via Regia.
Startend op de grens met Polen lopen we naar Leipzig.
Een tocht door de geschiedenis: middeleeuwse handelsstadjes;
de Sorben, Bach, Napoleon, Wereldoorlog II, de DDR.
Vrijheid krijgt een (ander) gezicht.
Maak kennis met de “Ossies”. Prijs € 1.045.
Meer op “www.tevoetisgoed.nl “

Inhoud
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De weg is poëzie
Ek loop die pad al lank, my lam (*)
so kaalvoet deur die kou
van doeriekant se doringveld
en kyk hoe lyk ek nou
Ek loop die pad so sonder hoed
deur son en wind en grou
so kaalvoet op die slingerpad
en kyk hoe lyk ek nou
My lam, die gras is soms so groen
die son is soms so lou
maar ek loop hierdie pad alleen my lam
en kyk hoe lyk ek nou
Onthou jy nog hoe ons kon loop
so loslyf en verspot (**)
so vlieg - vlieg oor die koppies heen
'n Ragab en 'n Lot
Maar nou loop ek alleen, my lam
so kaalvoet deur die kou
en soms, net soms, dan wonder ek
my lam, waar is jy nou
en soms, net soms, dan wonder ek
my lam, waar is jy nou?
Lirieke: Amanda Strydom
Musiek: Zane Cronje
(*)

my lam: mijn lammetje, geliefde

(**)

loslyf en verspot: frivool en bevlogen

Voor recent nieuws raadpleeg pelgrimswegen.nl, Facebook of Twitter
Omnes verschijnt in maart, de volgende nieuwsbrief in april
mail je reacties naar nieuwsbrief@pelgrimswegen.nl .

hoofdredactie Luc Gregoir—eindredactie Arnoud Boerwinkel
Inhoud

