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Beste lezer,  
  
Het weer lokt elke wandelaar naar buiten. 
Menigeen begint aan (of gaat verder met)  
zijn pelgrimspad. Wie zo’n tocht maakt, 
verandert. Natuurlijk, ons hele leven is een 
veranderingsproces. Wie niet verandert blijft 
innerlijk stilstaan. Leven, voluit, elke dag, 
betekent dat we voortdurend in beweging zijn, 
niet op onze lauweren blijven rusten, maar 
daadwerkelijk in beweging zijn en blijven. Wie voorttrekt, verandert. 
Wie verandert, leeft. Ik kan niet zeggen; nu weet ik hoe het leven in 
elkaar steekt. Het leven zit immers vol verrassingen en onverwachte 
wendingen. Zijn wij, jij en ik bereid en in staat om mensen onderweg te 
blijven? 
 
Hartelijke groet   
  
Cor Kuyvenhoven   
  

  
  

Het Zonnelied van Franciscus van Assisi 
 

Het Zonnelied is geschreven door Franciscus in de Umbrische streektaal van 
de 13de eeuw. Feitelijk is het een lofzang op belangrijke elementen van de 
schepping: zon, maan, water, wind, vuur, aarde en dood. 
Evelien Apeldoorn maakte zeven prachtige schilderijen over deze elementen. 
Ze zijn nu te zien in het Wilhelmietenmuseum in Huijbergen.  
Openingstijden: elk 2de en 4de weekend van de maand. 
Kun jij de schilderijen koppelen aan de genoemde elementen? 

 
 
 

 
 
Agenda 
21 mei Franciscaanse 
wandeling over de 
zeeuwse bloemdijken. 
 
3 – 11 juni Peerkepad, 
Pelgrimeren door Zuid 
Nederland en België 
(volgeboekt) 
 
16 – 28 september 
Pelgrimeren in Italië. 
Van La Verna naar Assisi 
(volgeboekt) 
 
2 – 11 oktober In de 
voetsporen van 
Franciscus. 
Voettocht van Assisi naar 
Stroncone (nog zes 
plaatsen). 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wil je zelf lopen daar waar de maker van het Zonnelied liep? Assisi bekijken, 
de fresco’s van Giotto in de San Francesco (Assisi) en van Gozzoli in Montefalco 

bewonderen? Houd je van lopen over smalle 
bos- en bergpaden, langs kluizenarijen en 
middeleeuwse stadjes afgewisseld met 
vlakke veldwegen?  
Steeds treffen we fraaie uitzichten en snuiven 
we de geuren van het veld op. 
Wil jij dit jaar ook genieten van het heerlijke 
italiaanse eten? 
 
Onze pelgrimstocht gaat door een schitterend 

relatief onbekend deel van Umbrië en we komen bij heel veel plekken waar 
Franciscus van Assisi  
(eind 12de, begin 13de eeuw) ook geweest is. Soms is de sfeer van toen gewoon 
voelbaar.  

  Ik ben je gids en vertel veel over de cultuur- en kunsthistorische achtergrond van  
  de plaatsen waar we doorheen lopen.  
  Als lid van de Franciscaanse Beweging ben ik geïnspireerd geraakt door   
  Franciscus en ik vertel je dan ook met verve de vele verhalen die er over hem en    
  Clara, zijn eerste vrouwelijke volgelinge, bekend zijn. 
 
De groep waarmee we op pad gaan is nooit groter dan 10 mensen, zodat je 
elkaar kunt leren kennen en er tegelijkertijd voldoende individuele ruimte is. 
We slapen in goede hotels, of kloosters en onze bagage wordt vervoerd.  
Een dagrugzakje is voldoende. 
We gaan op pad van 2 – 10 oktober. 
Kijk op de site www.tevoetisgoed voor nog veel meer informatie en het 
complete van-dag-tot-dag programma. Op de pagina Reacties tref je (hoe kan 
het anders)reacties van deelnemers aan die de afgelopen jaren meegingen 
met deze inspirerende en verbindende tocht. 
 
Meld je zo snel mogelijk aan, want vol is vol.  
 
 

Wandeling Zeeuwse Bloemdijken 21 mei 
Vier uur lopen door het prachtige landschap van de Zak van Zuid Beveland 
met als thema het Zonnelied. 
Start: Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ, Driewegen; 13.30 uur. 
Inloop: 13.00 – 13.30 uur. Opgave: deverbinding@zeelandnet.nl 
 
 
 
 
PS 
Voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar iemand die jij kent en 
die misschien ook geïnteresseerd is. 


