Lid worden

Routes

Je wordt lid van de Vereniging
Pelgrimswegen naar Rome door
het aanmeldingsformulier in
te vullen, dat je kunt vinden
op onze website. Daar vind je
alle informatie over kosten
en inschrijving als lid van de
vereniging. Je ontvangt bij
inschrijving het pelgrimspaspoort en het unieke handboek
Op pelgrimstocht naar Rome. Een
partnerlid op het zelfde adres
betaalt een lager bedrag per
jaar. Je kunt alleen betalen met
automatische incasso (in België
met domiciliëring).

Meer informatie
Meer informatie vind je op de website van de
vereniging www.pelgrimswegen.nl. Deze site geeft
nuttige informatie voor wie overweegt op pad te
gaan naar Rome. Je vindt er naast diverse routes,
ook praktische tips met veel verwijzingen naar
interessante sites, ook van pelgrims die je al voorgingen. Je kunt vanzelfsprekend vragen stellen via de
mail. We helpen je graag op weg!
www.pelgrimswegen.nl
info@pelgrimswegen.nl

Je vindt ons ook hier:

VERENIGING PELGRIMSWEGEN NAAR ROME

Informatie en tips
voor je tocht naar Rome

In 2007 is de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
opgericht met als doel het vergroten en verdiepen van
de belangstelling voor pelgrims- en bezinningstochten,
te voet of op de fiets, naar Rome.

Hoe en wat?
We helpen wandelaars en fietsers die naar Rome
willen gaan op weg. We stellen daarvoor informatie
beschikbaar, met name routebeschrijvingen,
overnachtingsadressen en praktische tips.
We propageren de uitwisseling van ervaringen
tussen pelgrims die naar Rome trekken. We doen
dit op informatiedagen, huiskamerbijeenkomsten,
door middel van de website, in onze nieuwsbrieven
en in het magazine Omnes.
We stimuleren en verbreiden de kennis over
tochten naar Rome en naar andere soortgelijke
bestemmingen.
We onderhouden contacten met organisaties
met vergelijkbare doelstellingen in binnen- en
buitenland, gericht op Rome en soortgelijke
bestemmingen.

Rome: een pelgrimsdoel
Rome heeft veel te bieden: als klassieke stad van de
Romeinen, als eeuwige stad van pausen en prelaten,
met het graf van de apostelen Petrus en Paulus,
op ongeveer tweeduizend kilometer afstand van
Amsterdam. Rome is een stad die vele sporen draagt
van een uniek verleden met de vele opvallende
monumenten. Je zult er de emotie van de intocht in
de stad nadrukkelijk beleven. Rome is voor pelgrims
een bijzonder doel met de heilige basilieken van
Sint Petrus en Sint Paulus. Je zult goed ontvangen
worden en de grootste kerk van het Christendom
bezoeken. Je zult je verwonderen, je kunt er inspiratie
vinden. Iedere Romeganger kan een testimonium
ontvangen als aandenken van een tocht die je nooit
zult vergeten.

Vele wegen leiden naar Rome
Al twintig eeuwen bewegen mensen zich heen en
weer tussen de Lage Landen aan de Noordzee en
Rome: Julius Caesar, Willibrordus, Karel de Grote,
Napoleon, Bertus Aafjes. Ook in onze dagen is Rome
het doel van velen die er per bus of vliegtuig naar
toe reizen. Er is een groeiende groep van pelgrims wandelaars en fietsers - die de tocht op eigen kracht
onderneemt. De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome
richt zich speciaal op deze wandelaars en fietsers,
gedreven door geestelijke inspiratie, door rust, en
door het avontuur. Het is geen gemakkelijke tocht:
je doorkruist diverse landen met verschillende talen,
steekt grote rivieren en zeker twee hoge bergketens
over. Kou in de Alpen en hitte in de Povlakte is je
deel. Maar het is allemaal te doen én het is de
moeite waard.
Naar Rome leiden vele wegen. Een
oude, historische route is de
Via Francigena, die van
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Canterbury naar Rome voert. Een middenweg is
de GR5, die door de Ardennen en de Elzas gaat en
later aansluit op de Via Francigena. Het is een goed
beschreven pad. Ook door Duitsland voeren diverse
wegen die goed te belopen of te fietsen zijn. Na
het oversteken van de Alpen kan je in Italië ook op
verschillende manieren verder trekken. De keuze
is aan jou. Maar het zal zeker helpen wanneer je
gebruikmaakt van de ervaringen van pelgrims die je
voorgingen. Die ervaring is onder andere beschikbaar
op de site van de Vereniging Pelgrimswegen naar
Rome. Voor zowel wandelaars als fietsers zijn er
uitvoerige gidsen, waarover je uitgebreide informatie
vindt op onze website.
Sommige fietsers of wandelaars zoeken overigens
hun eigen weg. In de reisverslagen die we op onze
website en in het magazine Omnes publiceren, kun je
de ervaringen van deze pelgrims teruglezen.

