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Beste lezer,
Het was (weer) druk op de Fiets- en Wandelbeurs, in Utrecht zowel als in
Antwerpen. Ik sprak veel mensen die meer wilden weten over de
voettocht door het voormalige Oost-Duitsland en de tocht door Umbrië, in
de voetsporen van Franciscus. Het waren vermoeiende dagen, die
tegelijkertijd veel energie losmaken. In deze nieuwsbrief aandacht voor
de prachtige tentoonstelling over Franciscus
van Assisi in het museum Catharijneconvent in
Utrecht èn over het mooie boek “ Over
prikkeldraad en zegeningen”, waarin een
bijzondere tocht over de Ökumenische
Pilgerweg indringend wordt beschreven.
Veel leesplezier!
Een hartelijke groet
Cor Kuyvenhoven

Altijd al eens een eenvoudige pelgrimstocht willen maken?
Loop dan mee over de Via Regia!
Van 18 tot en met 31 mei loop ik in een kleine groep van negen of hoogstens
tien mensen van Görlitz, startplaats op de grens van Polen en Duitsland, naar
Leipzig, stad van Bach en de Nicolaikirche. Daar begon het stille en geweldloze
verzet tegen het DDR regime. We reizen met de trein vanuit Utrecht en
wandelen elke dag naar het westen. Nu eens over bospaden of landweggetjes,
dan over rustige, smalle veldwegen. We slapen in
eenvoudige pelgrimsonderkomens, beheerd door de
Evangelisch Lutherse Kerk, in bedden waarvoor je je
eigen slaapzak meeneemt. Zwaar? Nee, want jij loopt
alleen met een klein dagrugzakje en sjouwt die
slaapzak niet mee - je bagage wordt voor je
vervoerd.
Deze tocht brengt je in aanraking met het begrip vrijheid in vele facetten. Om
ons heen kijkend zien en ervaren we dat de grote wereldgeschiedenis tijdens
onze voettocht nooit ver weg is.
Denk niet dat de tocht alleen voor religieus
aangelegde mensen is, omdat we in pelgrimsherbergen van de Evangelisch Lutherse Kerk slapen.
Iedereen kan mee!
De tocht is niet zwaar en voor iedereen met een
goede conditie goed te doen.
Ben je geïnteresseerd geraakt of wil je meer weten? Kijk op mijn site
www.tevoetisgoed.nl onder pelgrimstochten voor meer informatie en voor het
complete dagprogramma.

”Wandelen lost alles op”

AGENDA
5 maart – 5 juni
Tentoonstelling over Franciscus
van Assisi.
Museum Catharijneconvent
Utrecht. Gastconservator Henk van
Os.
22 – 24 april Mini camino,
Birgitinessen klooster Weert.
Wandelend door de schitterende
omgeving en mijmeren over het
thema “vertrouwen”
Nog vier plaatsen vrij.
18 – 31 mei Ökumenischer
Pilgerweg, deel I
“als vrijheid was, wat vrijheid
lijkt….”
De Sorben, geschiedenis en
herwonnen vrijheid staan centraal.
Met bagagevervoer.
Nog vier plaatsen vrij
9 – 20 september Voettocht naar
Rome.
Een twaalfdaagse voettocht naar
Rome in het Heilig Jaar.
Als voetpelgrim aankomen op het
St. Pietersplein, de St. Pieter
betreden door de speciaal
geopende Porta Santa en een
bijzondere tocht door de
catacomben ònder de immense
kathedraal. Je bagage wordt
vervoerd.
Er zijn nog twee plaatsen vrij.
30 sept. – 9 oktober In de
voetsporen van Franciscus.
Een tien daagse pelgrimstocht
door Umbrië, met bagagevervoer.
Een geweldige kans om meer over
de man te weten te komen die tot
op de dag van vandaag nog
steeds mensen inspireert: van
dierendag tot de huidige paus.
Er zijn nog vier plaatsen vrij.
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Over prikkeldraad en zegeningen
Onder deze treffende titel schrijven Guus Wesselink en Riet van Laake over de tocht hen
aangeraden door vrienden: de Ökumenische Pilgerweg, door het voormalige OostDuitsland. In 2014 liepen zij deze tocht over de aloude Via Regia, van Oost naar West,
op de prikkelende scheidslijn tussen een omgevallen socialistische heilsstaat en de
voortkrabbelende westerse democratie. De tocht eindigt op de plek waar tientallen jaren
lang de Muur tussen West- en Oost Duitsland stond. Tijdens
hun tocht ervaren zij, net zoals ikzelf op deze tocht heb
ervaren, op welke wijze de inwoners tegen hun nieuwe
vrijheid aankijken.
Is al het prikkeldraad inderdaad weg? Zijn er geen
belemmeringen meer tussen de Ossies en de Wessies? Is
vrijheid wat het lijkt? Wat doet dat met ons?
En hoe zit het met die zegeningen, zo prominent in de boektitel aanwezig?
Het zijn de uitbundig bloeiende seringen, de gele koolzaadvelden, de goede berichten
van het thuisfront waar emotionele gebeurtenissen plaats vinden, de gastvrijheid van
velen onderweg èn de daadwerkelijk door vrijwilligers of Pfarrers uitgesproken
zegeningen die de tocht méér dan bijzonder maken.
Het boek is uitgegeven door uitgeverij Vier vrije voeten en via de bijbehorende website
te vinden en te kopen.

Franciscus van Assisi
“Franciscus was een vlot spreker, zag er vrolijk en vriendelijk uit en
sprak vrijmoedig maar zei nooit een onvertogen woord. Hij was klein
van postuur en had een niet al te groot rond hoofd met een
langwerpig gezicht, een plat laag voorhoofd, kleine donkere ogen,
donkere ogen, rechte wenkbrauwen, een niet al te grote rechte neus,
rechte oortjes en vlakke slapen. Zijn tong was vredelievend, maar hij
kon ook scherp uit de hoek komen. Hij droeg ruige kleding, had
weinig slaap nodig en was buitengewoon vrijgevig”.
Aldus schrijft Thomas van Celano, de eerste biograaf van Franciscus
in 1228/1229 over Franciscus.
In het museum Catharijneconvent is een mooie tentoonstelling over deze nog steeds
bekende heilige ingericht. Henk van Os, oud- directeur van het Rijksmuseum en hoogleraar
trad als gastconservator op. Ik zou je aanraden erheen te gaan en te genieten van de
vele prachtige kunstwerken en de sfeervolle beelden van de vele umbrische steden en
dorpjes waar je straks als deelnemer aan de voettocht daadwerkelijk zèlf zult lopen.
Onze voettocht start in Assisi waar we de vele plekken die met Franciscus (en Clara)
verbonden zijn bezoeken en ik je de bijbehorende verhalen vertel.
Onze tocht voert ons na enkele dagen
over de Monte Subasio verder Umbrië in,
langs vele oude kluizenarijen en
kloostertjes. Voor alles is gezorgd:
vervoer, ook van bagage, heerlijk
italiaans eten en drinken, heen- en
terugreis.

Porziuncula, de thuisbasis van
de eerste minderbroeders.

Ga je mee??
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