Nieuwsbrief over inspirerende voet- en
pelgrimstochten

http://www.tevoetisgoed.nl
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Te voet is goed
voet- en pelgrimstochten met
meerwaarde
wandelen - verhalen - ontmoeten

Agenda

2021/2022
20 oktober: Lezing in Goes voor KBO-PCOB
Onderwerp: Franciscaanse voetreis.

Beste lezer,
Onlangs waren Evelien en ik weer een week gastheer en
gastvrouw in de pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem. De
herberg, voor zover ik weet de enige in ons land, ligt op een
unieke plek, want er komen veel, heel veel (pelgrims-)paden
langs. Ik noem: het Pelgrimspad, Ons Kloosterpad, de Via
Monastica, het Peerkepad, de camino Brabant en dan vergeet ik
er misschien ook nog een paar.
Veel van die wandelaars komen even achterom, drinken een
kop koffie of thee, krijgen een stempel en vervolgen hun weg.
In toenemende mate zijn er mensen die de herberg als
etappeplaats gebruiken en bij ons in de herberg overnachten.
Uit de reacties van de vele gasten in het gastenboek blijkt wat
bij hen blijft hangen: de warme en hartelijke ontvangst, de
totale sfeer, de aandacht voor ieders verhaal, het samen eten,
waarbij het eten belangrijk is, maar waar vooral de wederzijdse
ontmoeting centraal staat.
Het is alsof je (weer) onderweg bent op een pelgrimspad!
Volgend jaar is er opnieuw de mogelijkheid om samen met
Tevoetisgoed onderweg te zijn op een pelgrimspad.
In mei gaan we met de trein naar Duitsland en in september
lopen we de cammino di San Benedetto, Lazio, Italië.
Ga je ook mee? Van harte welkom!!

28 december: midwinterwandeling
pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem; aanmelden
www.pelgrimsherberg.nl
20 en 21 januari: Voorbereidingsweekend pelgrimeren naar
Rome.
Plaats: Pelgrimsherberg Kafarnaüm, Vessem. Opgeven:
www.pelgrimsherberg.nl
April, Bibliotheek Westland
Een lezing over pelgrimeren door de eeuwen heen. We
duiken in de geschiedenis en leggen verbanden met het
heden.
vrijdag 12 mei, Geldrop
Ik verzorg een studiedag voor de volksuniversiteit over
pelgrimeren.
29 mei tot en met 10 juni: Elisabethpad, Duitsland
Een prachtige tocht door een licht glooiiend landschap, veel
verhalen en herinneringen aan een inspirerende vrouw.
https://tevoetisgoed.weebly.com/duitsland-elisabeth-pad.html

4 tot en met 17 september: Cammino die San Benedetto
Een schitterende pelgrimstocht door vele natuurgebieden in
Italië, waarbij we de voetsporen van Benedictus volgen.
Aandacht voor verhalen, kunst- en streekgeschiedenis.
https://tevoetisgoed.weebly.com/tevoetisgoedweeblycom723536.html

Alle goeds gewenst
cor kuyvenhoven

http://www.tevoetisgoed.nl

JA

NEE

Ja, er valt wat te kiezen,
volgend jaar:
* wil je met de trein of het
vliegtuig?
* loop je in Duitsland of Italië?
* kies je voor makkelijk of pittig?
* loop je in juni of liever in september?
* volg je de voetstappen van een vrouwelijke
heilige of wordt het de mannelijke grondlegger
van het westerse klooster model?

The Lycian Way is en blijft een
prachtig pad langs de ZuidWest kust van Turkije. Het is
echter niet gelukt om voor
2023 voldoende slaapplekken
te vinden langs de route. Voor
een groep van 10 personen is het op een paar
plekken erg lastig. Dan moet er al meerdere
keren met taxi busjes gereden worden. Daar
zie ik vanaf omdat het naar mijn smaak het
karakter van het te voet onderweg zijn, te zeer
doorbreekt. Ik bied daarom deze tocht niet
aan.

"ÉÉN KEER IS VOOR MIJ GENOEG" - het Elisabethpad van Eisenach naar Marburg
Deze uitspraak van Elisabeth, geboren in 1207 als dochter van de hongaarse
koning, zou zomaar ook vandaag de dag relevant kunnen blijken te zijn. Willen
we meer, meer, meer? Of is één keer meer dan genoeg?

Elisabeth was een tijdgenoot van Franciscus van Assisi en voorbestemd om te
trouwen met landgraaf Ludwig van Thüringen.
Als vierjarig kind bruidje vertrekt ze naar de Wartburg, waar ze opgroeit, samen
met Ludwig.
Ze handelt steeds vaker tegen de hofregels in, deelt graan en kleding uit aan armen en hongerigen,
verzorgt zieken en eet niet wanneer het eten door uitbuiting van de boeren is verkregen.
De liefdevolle relatie tussen Ludwig en Elisabeth eindigt abrupt met het overlijden van haar man, Ze
wordt door de familie van haar man verjaagd en laat zelfs haar kinderen achter.
In Marburg sticht ze een hospitaal met kapel, genoemd naar Franciscus van Assisi.
Ze overlijdt op 24 jarige leeftijd in 1231. Snel daarna beginnen de eerste pelgrims naar Marburg te
komen. Veel ziekenhuizen dragen nog steeds haar naam.

Praktisch
OP PAD
Vanaf
Utrecht CS
reizen we

gezamenlijk per trein naar ons beginpunt:
Eisenach.
Eisenach: Johann Sebastiaan Bach werd er
gedoopt, Elisabeth trouwde er met landgraaf
Ludwig en Telemann speelde op het orgel.
Maarten Luther leefde enige tijd op kasteel
de Wartburg in het bos buiten de stad, waar
hij de Bijbel in de volkstaal vertaalde.
Het Elisabethpad wat wij volgen is in 2007
geopend. Het was toen precies 800 jaar
geleden dat Elisabeth geboren werd. Tijdens
onze tocht van 193 kilometer door het land
van Roodkapje, volgen we grotendeels de
oude middeleeuwse handelsweg: "durch die
langen Hessen". We stappen over meestal
onverharde paden langs de met veel
korenvelden bedekte heuvels en door
bossen en dorpjes met vakwerkhuizen waar
de tijd heeft stilgestaan. Na twee dagen
verlaten we de voormalige DDR en passeren
we de oude grens tussen Oost- en West
Duitsland. Van een IJzeren Gordijn is geen
sprake meer, want het bos heeft het gebied
weer veroverd.

* bagagevervoer
* dag rugzak
volstaat
* één etappe
van 24 km.;
kortste etappe
14 kilometer, gemiddeld 18 km.
* kleine groep, max. 10 personen
* vertrek vanuit Utrecht CS om 07.06 uur,
gereserveerde plaatsen
* Reissom wordt nog vastgesteld,
waarschijnlijk rond € 1425, inclusief
begeleiding, pelgrimspas, alle vervoer, vol
pension, attentie, pelgrimsboekje.

We treffen tientallen
moderne
kunstwerken aan in
het bos. Verbazend
en rustgevend zijn
de kleine, open
kerkjes in de
dorpjes waar we
door komen. Vaak
gaan we naar binnen: pelgrims zijn er extra
welkom, er staat water voor ons klaar, er ligt
een stempel en soms wacht er een
kunstschat.

We lopen door de geschiedenis, die van de
jong gestorven en snel heilig verklaarde
Elisabeth en de moderne geschiedenis.

Cammino di San Benedetto, een pittige tocht die je zal raken en
ontroeren.

Dit is een prachtige,
tamelijk onbekende pelgrimsroute In het gebied van de
Sabijnse Maagdenroof: Lazio en de uitlopers van de Abruzzen
in Italië. In 14 dagen lopen we in Italië van Rieti naar
Montecassino. Daarbij volgen we de voetstappen van
Benedictus van Norcia, grondlegger van het westerse
kloosterleven. Over hem zijn volop verhalen te vertellen, maar
heeft hij ons vandaag de dag nog iets te zeggen? Hoe komt
het dat veel managementtrainingen gebruik maken van zijn
filosofie en zijn gedachten?
Hoogtepunten: het klooster in Subiaco met zijn
overweldigende fresco's, de opnieuw opgebouwde abdij in
Montecassino, de gastvrijheid onderweg en de vele kleine
dorpjes, altijd gelegen op een heuveltop.
Prijs: wordt eind 2022 vastgesteld, reken op ongeveer € 1495,
alles inbegrepen.

Onze
voettocht
brengt ons
op paden
waar nog
bijna
niemand
loopt. Een
aantal van de
stadjes waar
we doorheen
lopen horen bij de mooiste stadjes van het land, il più
belli borghi d'italia.
Ze liggen vaak bovenop een heuvel, dus dat betekent
dat er elke dag geklommen èn gedaald moet worden.
We lopen door drie natuurgebieden, over voetpaden
door bossen en over heuvels, langs meren en rivieren,
soms dwars door de natuur. We komen langs het
schitterend in en tegen de rotsen gebouwde klooster in
Subiaco, het zwaluwnest genoemd, waar prachtige
fresco's te bekijken zijn. Ik vertel de achtergronden en
de betekenis, zodat je meer kunt zien. Onze voettocht
eindigt in Montecassino. Zowel de stad als de abdij zijn
in de loop van de eeuwen meerdere malen verwoest.
De slag om Montecassino in 1944 is één van die
veldslagen die symbolisch zijn geworden voor dood en
vernietiging.

Wil je meer weten? Bezoek dan mijn website en kijk op:
https://tevoetisgoed.weebly.com

Wil je meer informatie of je direct aanmelden voor één van de tochten? Klik op één van de
linken in het desbetreffende tekstblokje of kijk op de website! Uitgebreide informatie over de
tochten komt medio november op de site!

Te voet is goed
Pelgrimstochten met meerwaarde
van Tilburghstraat 17
4438 AJ Driewegen.
www.tevoetisgoed.nl
deverbinding@zeelandnet.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u deverbinding@zeelandnet.nl toe aan uw adresboek.

