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oktober 2022

Wandelweekend

Op 8 en 9 oktober organiseren we weer een mooi wandelweekend. Kom gezellig mee 
lopen, haal herinneringen op aan je gelopen tochten of geniet van de verhalen van hen 
die al langere tochten maakten. 

Klank- en stemdag

De allereerste dag bezinning door klank en
stem in de pelgrimshoeve was een succes!
De deelnemers hebben geëxperimenteerd
met klanken, mantra’s en een veelvoud aan
instrumenten. (zie foto’s). Onderdeel van
de dag was ook een klankconcert waarbij
ze liggend mentaal op reis konden gaan. De deelnemers waren ontspannen en 

enthousiast. Dit is voor herhaling 
vatbaar. De volgende dag bezinning door 
klank en stem is 13 oktober. Het idee is
elk jaar, 2 keer een bezinning dag klank 
en stem te geven in de pelgrimsherberg. 
Een keer in het voorjaar en een keer in 
het najaar.

Labyrintdag

Het lopen van de kronkelige wegen van een labyrint is voor velen een metafoor voor 
het eigen levenspad. Een pad vol verwachte èn onverwachte wendingen. Wanneer je 
een labyrint loopt, geef je je over aan een vorm van loopmeditatie, waarbij je je 
bezint op wat er op dit moment in jouw leven belangrijk is.
Het geeft je meer zicht op wat je wilt en op wat je misschien tegen gaat komen.
Datum: 14 oktober.

Franciscusdag



Op zaterdag 15 oktober staat Franciscus van Assisi in het middelpunt. 
Franciscus, eh, wie is dat ook alweer, heeft die niet iets met dierendag te maken?
Ja, en méér! 
Vandaag komen we meer te weten over zijn leven en zijn nalatenschap. Nog maar 
enkele jaren geleden organiseerde het museum Catharijnen Convent in Utrecht een 
grote tentoonstelling over hem. In de pelgrimsherberg zijn er kamers naar 
belangrijke plaatsen in zijn leven genoemd. 
Waarom, wat maakt hem dan zo bijzonder?

Franciscus achterna?

In een maand tijd kun je van Florence via schitterende middeleeuwse en door 
Franciscus bezochte plaatsen als La Verna, Gubbio, Assisi, Spoleto en Rieti naar Rome
lopen. Je loopt letterlijk in de voetsporen van Franciscus, patroonheilige van Italië. 
Op deze Franciscus dag komt daarom ook deze voetreis ter  sprake, een tocht die 
steeds meer mensen willen maken en die door velen als indrukwekkend en inspirerend 
wordt ervaren.

Praktisch

Tussen 10 en 10.30 uur kom je aan bij de pelgrimsherberg in Vessem, om half elf 
begint het programma. De dag eindigt om 16.00 uur. Voor een lunch tussen de middag 
wordt gezorgd.
De kosten bedragen € 25  pp

Voorbereidingsweekend

Op 28 en 29 oktober kun je in de pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem deelnemen 
aan een voorbereidingsweekend, waarin twee deskundige en ervaren pelgrims je alles 
vertellen over de tocht naar Santiago de Compostela.
Er is aandacht voor de materiële kant van zo’n tocht: wat neem ik mee, welke route 
kies ik, waar slaap ik; maar evenzeer besteden we aandacht aan de immateriële en 
spirituele kant van zo’n tocht. Wat doet zo’n tocht met je?

Thuiskomweekend

Je hebt een lange tocht gelopen, naar Santiago, naar Rome, of een andere 
pelgrimsroute en dan kom je weer thuis. Hoe is dat? Op welke wijze zorg je ervoor 
dat de thuisblijver(s) en jij weer samen verder gaan op je levenspad? Wat riep de 
thuiskomst bij je op? Sta je anders in je leven, je werk?
Deze vragen (en meer) komen aan de orde tijdens het thuiskomweekend. Het weekend
is bedoeld voor hen die in dit jaar een langere pelgrimstocht hebben ondernomen.



Datum: 4 en 5 november

Opgeven??
Voor alle activiteiten geldt dat je je op kunt geven via een aanmeldformulier op de 
website. Is er (nog) geen aanmeldformulier te vinden, dan stuur je een mailtje naar 
pelgrimsweekenden@gmail.com

Op zaterdag 26 november is er eindelijk weer een DANKJEWEL DAG. 
Door een computerstoring is er nog geen verdere informatie beschikbaar, maar noteer die 
datum alvast. De uitnodiging met meer details volgt zo snel mogelijk volgt nog. En ieder die 
zich al zou willen opgeven kan dat doen via:  info@pelgrimsherberg.nl 

Planning

Weeknr Van Tot Gastvrouw/Gastheer

41 10/10 17/10 Evelien Apeldoorn & Cor Kuyvenhoven

42 17/10 24/10 Wim van Miltenburg & Martin van Rooyen

43 24/10 31/10 Angela v. d. Tillaart & Peter van Doremalen

44 31/10 7/11 Marian de Balbian & Ruud Reichert

45 7/11 14/11 Mariëtte & Gijs Metler

46 14/11 21/11 Loes Witteman & Niko van Hagen

47 21/11 28/11 Edith Elzinga & Rietje Noordsij

48 28/11 5/12 Joke Verbraak & Suzanne Stroeve

49 5/12 12/12 Ria Vendrig & Ge van Dijk

50 12/12 19/12 Karlien & Jan Veldhoen

51 19/12 26/12 GESLOTEN

52 26/12 2/1 GESLOTEN

Volgende nieuwsbrief begin december.
Kopij inleveren voor 15 november.

Tekst zonder opmaak in doc formaat,
fotos graag apart als bijlage opsturen naar

nieuwsbrief@pelgrimsherberg.nl
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