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KERSTOVERWEGING
In deze overdenking wil ik Kerstmis  benaderen   vanuit het perspectief van het 
omgaan met pelgrimeren.  Wat is de verbinding tussen pelgrimeren en Kerstmis? 
Verder wil ik tegelijkertijd aandacht besteden aan onze  aftredende voorzitter, die 
niet alleen de oude wegen wil bewandelen, maar openstaat voor nieuwe wegen en 
bewegingen.
Hoe zit het nu, in een geseculariseerd land, waar op brede schaal pelgrimsroutes 
worden gelopen, waar pelgrimeren op die manier wordt beleefd? De vraag komt bij mij
op:  Hoe zit het dan als je geen fysieke pelgrimsroute kunt lopen, maar wél een per-
soonlijk innerlijk proces doormaakt, in confrontatie met je lichamelijke of psychische 
incompleetheids ervaringen? Mag je deze ontdekkingsreis, dit groeiproces in je eigen 
innerlijk, op je eigen vierkante meter, beschouwen als een pelgrimage, omdat je op een
nieuwe weg op stap bent en je kracht ontleent aan deze weg? Is dat dan geen pelgrim 
sroute?
De onderzoeker Olivier Roy heeft 50 jaar lang veldonderzoek gedaan naar de verbind-
ing tussen religieuze overtuigingen, cultuur en samenleving. Hij zegt dat het niet te 
ontkennen is dat hier, in dit kleine stukje WestEuropa, de samenleving geseculari-
seerd is. Dat religieuze levensovertuigingen voor velen niet meer het laatste woord 
hebben. Een wereldkerk, die veel tot stand  brengt, is de laatste jaren  wel onder 
versterkte druk komen te staan, doordat allerlei mistoestanden naar buiten zijn ge-
komen en dat is een goede zaak. Tegelijkertijd betekent de wereldkerk veel op reli-
gieus gebied, op de cultuur en op de samenleving als geheel. In deze situatie stelt de 
pelgrim zich de vraag: wat zijn mijn motieven om een pelgrimstocht te ondernemen? 
Deze vragen komen ook op doordat we leven in een samenleving waarin de mens een 
versmalling doormaakt naar individualisme, ego-denken en materialisme. Toch leeft er 
in de mens een verlangen naar verdieping, omdat oppervlakkig leven voor bewust 
levende mensen niet voldoende is. Zij zijn zich, hoe dan ook, bewust van een diepte-
dimensie, die zich afspeelt op het niveau van zingeving en zinsonthulling.
Binnen de Pelgrimsherberg kun je iedere dag zien, hoe mensen, die zich geïnspireerd 
hebben geweten, (tijdens hun pelgrimstocht of tijdens   persoonlijke incompleetheids 
ervaringen) vanuit die ervaringen nieuwe inzichten  hebben ontwikkeld. Ze zijn  ver-
anderd. In hun ontdekkingstocht hebben zij religieuze ervaringen doorgemaakt. Die 
religieuze (of spirituele) krachten zijn, ook in deze tijd, zichtbaar en voelbaar.



Mensen zoeken en vinden troost in onzekere tijden. Heling van hun ziel en kracht om 
lijden te dragen. Ze worden aangeraakt en aangesproken door een diepte-dimensie, 
die in de mens aanwezig is.  Ze voelen zich verbonden met het eeuwige. Het zijn ware 
pelgrims.
Een tweede groep wordt beschreven in recente onderzoeken. Deze laten zien, dat 
mensen binnen die groep een eigen reden hebben om een innerlijke tocht in zichzelf 
of een langdurige tocht te voet of per fiets te ondernemen. Een sterke impuls hierin 
wordt gegeven door pas ontwikkelde pelgrimspaden van de ANWB, die een seculiere 
optie aanbiedt, waarin aandacht is voor natuur, discriminatie, vooroordelen, armoede, 
etc.  . Het wordt dan een zoektocht, die voortkomt uit de  mens  zelf. Dan zijn de 
vragen: Wie ben ik, wat vraagt het leven van mij dat ik  doe? Welke zijn de conse-
quenties van de tocht voor mij?
De groepen een en twee vinden in grote mate aansluiting bij de Pelgrimsherberg. 
Verschillen zijn er: Enerzijds de bedevaart, met de aansluiting bij een heilige plaats, 
anderzijds  gaat het er meer om de tocht te lopen, die een spirituele uitwerking 
heeft, met de kernvraag: Wat vraagt het leven van  mij dat ik doe?
Ik wil nog een derde groep noemen: Dat is een groep mensen met incompleetheids-
ervaringen, met een diep lijden, die steeds voor de opgave staan zichzelf te  hervind-
en. Via een artikel van Leo Feijen werd ik gewezen op de Fries Titus Brandsma. In 
diens diepste binnenste, op de bodem van zijn hart (zei Leo Feijen) woonde God en 
was hij innerlijk vrij. Feijen laat haarscherp zien, dat Titus Brandsma, in de beperking
van zijn leefruimte, de vrijheid van het hart ontdekte. De toenmalig jonge Karmeliet 
Brandsma leert ons, dat beperking van levensruimte niet het laatste woord heeft.  Hij
leefde  met God in zijn hart en had een geweldige geestelijke kracht. Hij boog niet 
voor de terreur van de Nazi’s, hij protesteerde tegen NSB-advertenties in confes-
sionele kranten. Hij hield de rug recht tijdens martelingen in Scheveningen, Amers-
foort, Kleef en Dachau. Wat was zijn geheim? Door deze geestelijke kracht  kon hij 
het kwaad weerstaan en gaf hij een teken van hoop. 
Waarom geef ik nu dit voorbeeld? Omdat de mens een innerlijke reis, een bedevaarts-
tocht of een pelgrimstocht kan maken, omdat je innerlijk wegtrekt uit het alledaagse 
en binnengaat in de oneindige ruimte die God is. Dit is een heel diep niveau van 
pelgrimeren. Omdat de mens zich, net als bij de fysieke pelgrimage, opnieuw uitvindt 
en anders denkt en voelt dan voorheen.
Een vorm van pelgrimeren waarin ik mezelf herken: Voor mij is het een dagelijkse 
strijd tegen de egologie, de ik-gerichtheid. Niet IK sta in het centrum  maar de 
ander, van wie een appél uitgaat naar mij toe.  Mezelf op die manier met anderen ver-
binden  is mijn pelgrimage. De theoloog Gied Ten Berge zegt in zijn proefschrift 
“Pelgrimeren met een missie” over ontmoetingstochten: “Er ontstond verbinding met 
datgene wat er bij andere mensen leefde aan pijn, vreugde, machteloosheid en 
kracht.”. Hij vindt die ontmoetingstochten een essentieel onderdeel van pelgrimeren 
(Ik ook). Hier wordt de egologie doorbroken. Het is de opening naar een andere wer-
kelijkheid. Het is het groeien vanuit het hart naar een andere kijk op mens en wereld. 
Voor mij houdt dit in, dat de Pelgrimsherberg zich dient te heroriënteren. Hoe staan 



we er zelf in, wat zijn onze uitgangspunten, wat is onze identiteit.
Zo blijven we allen in beweging, van uit een houding van vertrouwen, gerechtigheid en 
mededogen.
Kerstmis legt de link met het kwetsbare: De stal van Bethlehem. Jezus van Nazareth 
was de ultieme  pelgrim. Naar de Rabbijnen kwamen de mensen toe in de synagoge. 
Jezus van Nazareth zocht de mensen op. Honderden kilometers liep hij, naar de 
mensen toe en de mensen zijn mee gaan lopen.
Bij deze dank aan de Broeders van de Congregatie O.L.Vrouw van Lourdes voor de 
enorme loyaliteit en steun, die ze ons hebben gegeven. Ook bij hen zie je nog steeds 
een enorm geestelijk élan. God zij dank. Tot slot: Jan, je gaat je voorzitterschap 
neerleggen. Ik zeg het eerlijk: Ik heb het er moeilijk mee. Je bent enthousiast, be-
zield, oprecht en humorvol. Ik zal je rol tijdelijk overnemen, maar ik kan niet voldoen 
aan jouw profiel. Ik ben gauw driftig, dominant en betweterig. Ik ben pas in Kevelaar 
geweest en ga nog eens terug om in de stilte van die prachtige kathedraal aan het 
oneindige te vragen om me kracht te geven om in nederigheid er te zijn voor dit 
bestuur en alle vrijwilligers die zich onder de bezielende leiding van Adri inzetten.
ZALIG KERSTFEEST.                 
Em.Prof.C.W. Maas PhD.   (Voor alle pelgrims:  Cees.)

Houdoe!

Beste mensen,
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, treed ik per Nieuwjaar terug als 
voorzitter. Het is voor elke organisatie belangrijk dat zij in beweging blijft: nieuwe 
inzichten, nieuwe accenten. Daarom vind ik dat een voorzitter, die bijna automatisch 
een sturende rol in het bestuur heeft, op tijd plaats moet maken voor een ander.
Ik heb het ruim zes jaar mogen doen. Professioneel kom ik uit een heel andere tak van
sport voort. Mijn enige pre was mijn uitgebreide ervaring als pelgrim. Maar ik heb op 
mijn manier mijn best proberen te doen voor de pelgrimsherberg.
We mogen er met z'n allen trots op zijn, wie we als Kafarnaüm zijn, wat we allemaal 
doen en vooral wat de kwaliteit van het werk is. Er hangt in huis een heel speciale 
sfeer. Dat is vooral jullie verdienste als vrijwilliger. Het werk en de verantwoorde-
lijkheid van het bestuur vindt veel meer achter de schermen plaats, vrijwel onzicht-
baar voor de pelgrim die bij ons te gast is. Jullie scheppen die sfeer, jullie stralen uit 
wat het leven als pelgrim behelst. En dat is heel besmettelijk gebleken. Dè ge 
ontiegelijk bedankt zèt, dè witte!
We mogen er in mijn ogen ook bijzonder trots op zijn dat we niet neer zijn gaan 
zitten bij de beperkingen die corona ons de afgelopen jaren opgelegd heeft. We 
hebben niet afgewacht tot het over zou zijn. Integendeel! Kijk eens wat er de 
afgelopen tijd allemaal gebeurd is in huis, in het atelier, met de tuin, bij de inrit. 
Grandioos! Iedereen die zich daar voor ingezet heeft, in het bijzonder bedankt! En 
dan hebben we het nog niet eens over de dingen die voor komend voorjaar op de rol 



staan. Dank ook aan de medebestuursleden: Mien, Cees, Br. Theo en Wim. En ooit ook 
nog Br. Jan, Adri en Jack. Ik heb groot respect voor jullie bekwaamheid en jullie in-
zet. Ik heb de samenwerking en de sfeer binnen ons clubje altijd als bijzonder prettig
ervaren. Zelfs binnen het bestuur waart de geest van de ware pelgrim rond, ook al is 
het onze plicht om soms ook streng zakelijk te zijn. Datzelfde geldt voor de contact-
en met Algemeen Coördinator Adri, die vanzelfsprekend veelvuldig geweest zijn. Adri,
merci voor jouw onuitputtelijke werklust, wijze in-zichten en het heel plezierige 
contact. Uitgebreide dank ook aan de bestuursleden van de congregatie en aan Br. 
Fons, als grote inspirator. Beminnelijke mensen, die onze organisatie van alle kanten 
ondersteunen, niet alleen met hart en ziel, maar ook met forse financiële injecties. 
Geweldig zoals deze bestuurders ons altijd, weliswaar op afstand , maar wel heel ef-
fectief, ter zijde staan.
Het is mij allemaal een groot genoegen geweest!
Ongetwijfeld zien we elkaar weer. Ik ben vast voornemens om terug te komen op de 
pelgrimsherberg, maar dan als medevrijwilliger. Het komende jaar wil ik me echter 
even terug trekken in de luwte, zodat de nieuwe voorzitter zich in alle rust kan 
settelen. Ik wens mijn opvolger heel veel succes toe! En evenveel plezier in het werk.
Houdoe, en buen camino de la vida,
Jan van Gisbergen

W E E T J E S

VRIJWILLIGERS
Allereerst een DANKJEWEL aan alle vrijwilligers die afgelopen jaar op vele terreinen
een steentje hebben bijgedragen. Een DANKJEWEL aan vrijwilligers, die van huis uit 
hun bijdrage zijn blijven leveren. Een DANKJEWEL aan ieder die in coronatijden niet 
hun bijdrage konden leveren aan onze Pelgrimsherberg maar hun betrokkenheid op 
een andere wijze kenbaar maakten. 
Werkgroep voor Volwassen meldt dat Toine Martens definitief een punt gezet heeft 
achter zijn vrijwilligerswerk. Een jaartje geleden stond een interview met hem in 
onze Nieuwsbrief.
Werkgroep Pelgrimeren voor de jeugd laat weten dat de volgende personen André 
Stelling, Hanneke Schenk, Hans Nordsiek en Jack Schuit een punt hebben gezet 
achter hun begeleiderstaak bij de pelgrimerende jeugd. Jack heeft op 88.5 jaar oude 
leeftijd, na jáááren trouwe inzet, gemeend te moeten stoppen. Het is een speciale 
melding waard Jack! Dank.
Bij de tuingroep hebben Henk v.d. Ven, Jan Antonis en Marian van Aken ons vaarwel 
gezegd. Mirjam Latjes komt deze club versterken. Bedankt.
De Werkgroep Ontvangst heeft 9 vrijwilligers een dankjewel gestuurd voor hun 
betrokkenheid en talloze jaren van inzet, nadat ze hebben laten weten niet meer als 
gastvrouw/heer beschikbaar te kunnen zijn. De Ontvangstgroep verwelkomt daar-
naast 9 nieuwe gastheren/vrouwen. Welkom, fijn dat er doorstroming blijft op deze 



belangrijke post.
De eerste voorzitter van onze stichting, Jan van Gisbergen, gaat het bestuur 
verlaten. Wij spreken op deze plek graag waardering en dank uit naar Jan. Je stond 
er als het nodig was. Elders in deze Nieuwsbrief lees je meer.

BINDBOEK EEN PASSEND GESCHENK
De wandelroute “Ons Kloosterpad” - uitgezet door de provincie Noord Brabant - is op 
de Pelgrimsherberg te koop. In het zogeheten “Bindboek” is meer informatie 
opgenomen over de kloosterplekken die de wandelaar aan doet. Alle wandelroutes tref
je er ook in aan. Er is afgelopen jaar al volop gebruik van gemaakt.
Het Bindboek is een geschenk voor een pelgrim die geïnteresseerd is in de historie 
van oude en nog bestaande kloosterplekken. Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem is 
één van de 15 plekken die bezocht worden op dit 330 kilometer wandelpad. 

MIDWINTERWANDELING AFGELAST
Ieder jaar wordt op 28 december een midwinterwandeling aangeboden. Evenals vorig 
jaar heeft de voorbereidende groep vanwege de coronaperikelen er vanaf moeten 
zien. Helaas. 

START NIEUWBOUW 10 JANUARI

Vrijdag 12 november ondertekenden Br. Jan Klein Overmeen (provinciaal overste) Jan 
Timmers (architect) Martijn Michielse (aannemer) en  Br. Theo v.d. Boer (bestuurslid 
provinciaal bestuur én bestuurslid in onze Stichting) de overeenkomst voor de 
Nieuwbouw op de Pelgrimsherberg. Een natte hoek met (invalide) toilet en aanrecht; 
een werkplaats voor tuin en algemeen onderhoud, een opslagruimte voor het dagelijks 
huishoudelijke leven en archiefruimte zullen straks praktische verbeteringen zijn.



DANKJEWEL DAG
Zowel vorig jaar als dit jaar is de dankjewel dag niet door kunnen gaan. We hopen in 
het nieuwe jaar op een gunstig tijdstip zo’n dag toch eens te kunnen aanbieden.

ALLE GOEDS VOOR HET NIEUWE JAAR 2022
Voor iedereen een gezond en zinvol nieuw jaar toegewenst. Fijne dagen met elkaar. 
Hopelijk tot in het nieuwe jaar.

Adri Brooymans

VERZOEK VAN ONS KLOOSTERPAD COMPAGNON IN VELP
Het Capucijnenklooster Emmaus in Velp, “Centrum voor stilte, bewustwording en 
ontwikkeling”, zoekt gastvrouwen/heren. Vrijwilligers die interesse hebben op deze 
bijzondere plek een weekje een bijdrage te willen leveren kunnen contact opnemen 
met:  Mark v.d. Linden 06 – 24547711 of via info@emmausklooster.nl 

PRAATPAPIER
WAT VERSTAAT DE PELGRIMSHERBERG ONDER  DE BEGRIPPEN “Pelgrim” en 
“pelgrimeren”?
Het gegeven pelgrimeren bestaat al zolang als er mensen zijn en komt ook voor in alle 
religies. Vroeger was pelgrimeren louter het reizen naar een heilige plaats, om een 
heilige te vereren, om te bidden, om boete te doen, om vergeving te vragen. In de 
huidige tijd wordt pelgrimeren door pelgrims op allerlei manieren, met allerlei motiev-
en, ingevuld. Zelfs tijdens de pelgrimstocht kunnen de motieven veranderen. Ten dele 
blijven er religieuze motieven, maar ook het afstand nemen van onze hectische samen-
leving of/en het op kantelpunten in het leven een bezinningsperiode inbouwen speelt 
een rol. Of de reden is dat men opnieuw wil ontdekken wat men belangrijk vindt in het 
leven. Ook: het, in contacten met andere pelgrims, ervaren van diepere waarden, zoals
vriendschap, gastvrijheid, eenvoud, solidariteit.
Van oudsher is pelgrimeren het ondernemen van een verre voettocht. Er zijn vele 
boeken geschreven over de ervaringen van pelgrims tijdens hun voetreis. Na afloop 
wordt dikwijls gezegd: Je bent niet meer dezelfde als je terugkomt. Je bent een 
ander mens geworden. Het is logisch dat diegenen met dezelfde ervaringen deze in 
elkaar herkennen, dat er verbinding is vanuit gedeelde belevingen.
In essentie gaat het bij het fysieke pelgrimeren om ervaringen die leiden tot geest-
elijke (spirituele) groei. Het pad van spirituele ontwikkeling is voor ieder mens uniek. 
Hoewel de ervaringen van de fysieke pelgrim op diens pad heel andere zullen zijn dan 
die van degene die er niet voor kan of wil kiezen om een verre voetreis te maken, wil 
dit niet uitsluiten dat de geestelijke rijping van de mens langs andere wegen en op 
andere wijze tot stand kan komen. Wij zijn allen pelgrims op onze levensweg.



In oktober jl. was ik in Kevelaer, het bekende Maria-bedevaartsoord. Vooral in de 
weekenden was het daar zeer druk. Zowel in de kathedraal als buiten waren er dienst-
en waarin de kerkgangers door de bisschop als pelgrims werden aangesproken. Die 
pelgrims beleefden hun identiteit ook duidelijk als zodanig. Behalve de groepen die te 
voet waren gekomen, waren er ook velen die met touringcars, met fietsgroepen of met
auto’s waren gekomen.
Tot op heden, zoals ik dat kan waarnemen, vallen deze pelgrims niet binnen de criteria
die op de Pelgrimsherberg worden gehanteerd om “echte pelgrims” te zijn. Terwijl zij 
ieder voor zich, in de ups en downs van het leven, hun pad hebben gelopen en nog lopen
in de groei naar vol-menselijkheid.
Mijns inziens is de tijd aangebroken dat de Pelgrimsherberg het begrip “echte 
pelgrim” gaat verbreden.

Jaargegevens 2021

PELGRIMSPADEN 2020 2021

Santiago 48 15

Rome 3 2

Pelgrimspad 86 21

Peerkepad 27 23

Via Monastica 5 7

Jacobuspad 2 14

Mini pelgrimage 15 68

Ons Kloosterpad 130

Jacobus ontmoet Maria 9 2

Diverse andere paden 22

Totaal 195 304

Pelgrimsherberg 2020 2021

Overnachtingen 555

Bezoekers 481 910

Lunch 78

Mee eten 517

Jeugd 309

Voorbereid/fiets/thuiskom 22



Ontbrekende cijfers van 2020 konden we niet achterhalen. 
“Ons Kloosterpad” is van start gegaan op 30 april 2021.

Belevingstuin Pelgrimsherberg Vessem deel 2

Rondwandelingen
Steeds vaker uiten voorbijgangers hun waardering voor de mooi bijgehouden en 
aangeharkte voortuin. Ook in de achtertuin wordt veel gewandeld. Zeker nu bijna elke 
maand iets verandert. Zo is het bijenplantsoen veranderd en zijn enkele geleende 
kunstwerken geplaatst. Er is een begin gemaakt met het gras labyrint en de borders 
zijn voorzien van nieuwe planten en bloemen. Iedere bezoeker kan bij de gastheer of 
gastvrouw een beschrijving van de tuin lenen en die gebruiken bij de rondwandeling.
In deel 1 schetste ik enkele bezienswaardigheden links in de achtertuin. Wat is er nog
meer te zien?

Mozaïek naast het atelier
Dit kleine kunstwerkje stond eerst voor de ingang aan de straat. Het 
is gemaakt door Ria Naus uit Lage Mierde en laat symbolen zien van 
de Camino, de weg naar Santiago de Compostela: rugzak, gele pijlen, 
de pelgrim, camino en de schelp.

Italië en beeldje van St. Franciscus 
Ook de pelgrimsweg naar Rome wordt bewandeld. In het infor-
matiecentrum kan men uitgebreide informatie vinden over
routes daarheen, zowel per fiets als te voet. De vereniging
“Pelgrimswegen naar Rome” maakt dit mogelijk. Het beeldje
van Franciscus staat op een oude boomstronk en staat symbool
voor zijn boodschap om zuinig te zijn op de natuur en goed met
dieren om te gaan. Dierendag (4 oktober) is vernoemd naar
deze dierenvriend. De dierfiguren van hout zijn gemaakt door
Rian Liebregts uit Middelbeers.

De voeten onze basis.
Dit kunstobject staat ook op een oude
boomstronk. Het kunstwerk is vervaardigd door Babs 
Oosterwijk, een gastvrouw van de pelgrimsherberg. Het werk 
symboliseert de voeten die ons dragen en voetstappen die we 
nalaten op onze levensweg. Als de basis in ons leven niet in 
orde is, lopen we tijdens de tocht door het leven vaak veel 
moeilijker.



Insectenmuur
Tegen de composthopen hebben de tuinlieden een insect-
enmuur geplaatst. Na een oproep in de krant konden ze
een groot aantal sierstenen ophalen en vullen met mate-
rialen voor de huisvesting van allerlei insecten zoals bijen
en vlinders. Door het aanplanten van insectvriendelijke
planten en bloemen wille ze de tuin weer een biodiverse
uitstraling geven. 
Jac Naus

Wat een prachtig land, Zegeningen in tijden van de pandemie

Aan de Hollandse-IJssel, in het land van het Sticht.
Door weiden en water omgeven.
In oeroude wallen gehuld nog, daar ligt
Het stadje, waar wij willen leven!
Eens werd het gehoord,
en wij geven het voort:
…Groots was het, groots bleef het, groots zal het steeds zijn".
Trots ben ik daarom op mijn mooi IJsselstein!

Zo luidt de tekst van het eerste couplet Van het IJsselsteinse volkslied.
Voor de melodie verwijs ik naar YouTube waar diverse versies te vinden zijn.

Als liefhebber van lange afstand wandelingen hadden de afgelopen 20 maanden voor 
mij zo hun uitdagingen. Mijn voorkeur gaat uit naar een tocht die vanuit huis kan 
starten en waar ik ook weer wandelend terug kan keren. Dat mag een dagtocht of 
lange(re) meerdaagse tocht zijn. In de eerste maanden van de nieuwe wereld die in de
greep van de pandemie is, is wandelen en fietsen een uitvlucht voor velen. Het is druk 
op wandel- en fietspaden. Een beetje gegeneerd loop je langs elkaar heen uit angst 
voor besmetting. Iedereen is een potentiële infectiehaard waarvan je afstand moet 
houden en houdt. Zelfs de aerosolen die ze uitademen mijd je door ruim afstand te 
houden. Ik blijk niet de enige die, in die beginperiode, nadat fietsers en wandelaars 
gepasseerd zijn, de adem even inhoud om uitgeademde aerosolen van de ander niet 
binnen te krijgen. Daar waar fietsers rijden op de smalle paadjes is het zaak behendig
het luchtcontact te mijden. Fietsers zijn in de veronderstelling dat ze snel passeren 
en houden daardoor in coronatijd minder rekening met de wandelaars. Waar zag ik dat
eerder toen er geen pandemie was?
Onafhankelijkheid is een groot goed. In de gegeven omstandigheden, begin 2020, is 
een betaalbare slaapplaats vinden moeilijk. Veel adressen van ‘Vrienden op de Fiets’ 
zien even af van het ontvangen van gasten. Kloosters en B&B’s zijn gesloten. Hotels 
zijn wel open maar vallen niet binnen de budgettaire ruimte. Openbaar vervoer is er 



alleen voor hen die niet anders kunnen reizen. Wil ik een meerdaagse tocht maken dan
is de beste optie het aanbod van mijn vrouw in dankbaarheid te aanvaarden. Ze haalt 
me aan het eind van een dagwandeling op en zet me daar de volgende dag weer af. 
Ondanks dat ik daarmee een deel van mijn onafhankelijkheid verlies heb ik er in 2020 
dankbaar gebruik van gemaakt en kon ik naast de routes in de buurt ook LAW- en 
streekroutes lopen.

In mijn woonplaats IJsselstein, in het Groene Hart, woon ik in een fantastisch gebied 
met vergezichten, vele wateren en watertjes en agrarische bestemming.
Vanuit huis heb ik snel aansluiting op; Het Groene Hart Pad, Het Hollandsche IJssel
Pad, Het Utrecht Pad, De Romeinse Limes Route, Het Waterlinie Pad en diverse 
klompenpaden.
Ik neem je graag mee op mijn favoriete wandeling die een combinatie van het Groene 
Hart Pad en het Hollandsche IJssel pad is.
Van IJsselstein naar Montfoort over het jaagpad langs de Hollandsche IJssel en door
via Cattenbroek over het grasdijkje naar het mooie Linschoten vanwaar ik de Lange 
Linschoten volg naar Oudewater. Een traject waar Hollands landschap en historische 
plaatsjes elkaar in ultieme rust afwisselen.  Kastelen in Montfoort en Linschoten 
geven extra cachet aan de tocht. Van Oudewater loop ik via Vlist over de grienden 
naar het natuurgebied  Willeskop. De grienden, graswegen met aan beide zijden een 
brede wetering en begroeid met Elzen, Eiken, wilgen en bewoond door tientallen 
vogelsoorten lopen door tot IJsselstein over een lengte van 15 km. Op de gehele 
route kan ik de kerktorens van de omliggende plaatsjes zien en altijd zie ik de stam, 
en in kersttijd de ‘hele boom’, van de grootste kerstboom ter wereld,
Soms krijg ik de vraag of ik niet uitgekeken raak op het Groene Hart. Behalve dat ik 
van de streek geniet wordt de wandeling ook sterk bepaald door het seizoen, mijn 
stemming en het weer. Ik heb ook de luxe te kunnen kiezen uit de vele andere 
wandelroutes. 
Struinen vanuit IJsselstein over de uiterwaarden naar Schoonhoven via Uitweg, 
Jaarsveld, en terug over Cabauw en Lopik naar Benschop door deze, voor de streek 
zulke typische, mooie lintdorpen. In de zomer bij Jaarsveld met het pontje naar 
Ameide en over de Lekdijk terug naar Vianen is als variant ook een traktatie.
In de warme zomer van 2020 deed ik het Graafschappad vanaf de camping in 
Montferland en Het Waterlinie Pad vanuit huis. Prachtige tochten. En wat vond ik het
mooi om de forten van de Waterlinie te vergelijken met de kastelen (forten) in de 
Achterhoek. Ook delen van de Romeinse Limes route geven bij Bunnik en Harmelen 
voor mij makkelijk aansluiting om een deel of delen van die paden te bewandelen. 
In de eerste vijf maanden van 2021 liep ik veel in Noord-Brabant. De door Toine 
Martens en Lidy van Lie Peters ontwikkelde Mini Pelgrimage rond Vessem vanuit 
pelgrimsherberg Kafarnaüm is een aanrader. Ik liep de vier etappes eind 2019 ‘op 
proef’ om ervaringen door te spelen aan de ontwikkelaars. Die hebben inmiddels een 
tweede versie van het mooie informatieve wandelboekje gemaakt. In de maanden 
maart, april en mei liep ik die opnieuw, samen met mijn vriend Harry Weezeman. Hij 



heeft een blog en filmt met bekende en onbekende wandelaars een scala aan pracht-
ige, soms zeer persoonlijk getinte routes in Nederland. Tijdens de opnames van mijn 
favoriete wandeling ontstond het idee om voor Kafarnaüm de mini pelgrimage in beeld 
te brengen. De vier route filmpjes en een filmpje over de pelgrimsherberg staan 
inmiddels op de site van Kafarnaüm, maar zijn ook te zien op www.passionfilm.nl  en 
Lekker Lopen TV, het YouTube kanaal van waarloopjijwarmvoor.
In 2021 kwam het Biesboschpad uit. Een rood/geel gemarkeerde route, die je de 
voetafdruk van de Elisabethsvloed (november 1421) laat herbeleven. In de maand van 
de herdenking liep ik dit pad. Dat vereiste enige aanpassing, omdat de pontjes die 
door vrijwilligers bemenst worden uit de vaart zijn. Het was goed om weer gebruik te 
kunnen maken van de gastvrije adressen van Vrienden op de Fiets. Altijd bijzondere 
ontmoetingen en dito locaties. Zo sliep ik in het voormalige fort Steurgat in Werken-
dam bij particulieren. Het fort is omgetoverd in een fantastisch appartementen  
complex. Hoe bijzonder is het te ontspannen en ontbijten in de voormalige kruitkam-
er. 
Robert MacFarlane beschrijft het in zijn boek ‘De laatste wildernis’ prachtig.
“Dagelijks ervaren mensen op de gehele wereld geluk en alle emoties die onder het 
verzamelwoord ‘geluk’ vallen. Hoop, vreugde, verwondering, stilte, gratie. Over de hele
wereld ervaren zij iets dieps en wordt hun perspectief verruimd als ze met de natuur 
in aanraking komen. 
Het grootste deel van die plekken wordt op geen enkele kaart als speciale attractie 
aangemerkt. Toch zijn ze voor individuen van bijzondere betekenis. Door de bocht in 
een rivier, de punt waar akkers samen komen, een klimboom, een stuk oude heg of een
bosperceeltje, of vluchtige, kortstondige ervaringen verbonden met een plek; een laag
over de tuin vliegende sperwer, avondlicht op een steen, een duivenveer gevangen in  
een spinrag. Dagelijks worden mensen door zulke ervaringen verrast:  ervaringen die 
ontroeren zonder dat we kunnen zeggen waarom, maar die we ook niet kunnen 
ontkennen. Meestal wordt er maar weinig over dit soort ervaringen gezegd omdat ze 
zo moeilijk in taal uit te drukken zijn, maar waarschijnlijk ook omdat mensen met die 
ervaringen zo weinig behoefte hebben hun gevoelens te uiten.
Soms wisselen ze een enkel woord over die ervaringen met een vriend of partner, 
bewaren wellicht een foto of maken een aantekening. Maar aan veel van dit soort 
ervaringen wordt niet of nauwelijks ruchtbaarheid gegeven. Het blijven 
herinneringen”.

Want dat is wat wandelen ook met me doet. Het brengt me terug naar die prachtige 
ervaringen en herinneringen aan lange tochten door Nederland en Europa. Het beves-
tigt me in de wetenschap dat ik gezegend ben met een lijf dat deze uitdaging graag 
aan gaat en aan kan. In een jaar waarin Nederland mooi was, prachtig is in zijn vele 
scharkeringen en mij ook stimuleert om de uitdaging buiten onze landsgrenzen nog 
eens aan te gaan. Wegdromen over waar dat in 2022 plaats kan vinden is heerlijk en 
een fantastische imaginaire wandeling.
Wim van Miltenburg                                                       IJsselstein, december 2021   



Planning
Weeknr VAN Tot Gastvrouw/gastheer

1 3/1 10/1 Gesloten ivm Corona

2 10/1 17/1 Gesloten ivm Corona

3 17/1 24/1 Annemieke Lange & Leon van der Kuyp

4 24/1 31/1 Ria Vendrig & Ge van Dijk

5 31/1 7/2 Marianne de Balbian & Maurice de Wert

6 7/2 14/2 Ruud Reichert & Arno Vos

7 14/2 21/2 Margreet de Haas & Rokus Harder

8 21/2 28/2 Elly & Joost Piggen

9 28/2 7/3 Joke Blankendaal & Vronie Konijn

10 7/3 14/3 Hermien van Essen & Marco Nell

11 14/3 21/3 Coby Eestermans & Anna van der Putten

12 21/3 28/3 Anita van Arem & Paul Huijnen

13 28/3 4/4 Rietje Noordsij & Edith Elzinga

Kopij volgende nieuwsbrief aan leveren voor 15 maart 2022
Sturen aan: nieuwsbrief@pelgrimsherberg.nl

Alstublieft teksten zonder opmaak.
Foto's ja graag maar apart aanleveren als jpg bestand
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