Nieuwsbrief nr.2 november 2015

UBUNTU Reizen

Te voet is goed
Van Tilburghstraat 17, 4438 AJ Driewegen
www.tevoetisgoed.nl

Ga mee op pad in 2016

deverbinding@zeelandnet.nl

Definitieve data !

T: 0113 656502

30 januari – 2 februari
St. Brigida pelgrimage, klooster
in Wittem. Prijs € 200

Beste lezer,
Altijd al eens door het besneeuwde zuid-limburgse landschap willen
pelgrimeren? De St. Brigida pelgrimage, die al sinds de Middeleeuwen
wordt gehouden is dan wellicht iets voor jou!

22 – 24 april Mini camino
Birgitinessen klooster in Weert
Op pad met “vertrouwen”.
Prijs € 215

In deze nieuwsbrief ook enkele sfeerbeelden van het kloosterweekend eind
oktober. Het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller was wederom een
rustgevende thuisbasis voor onze groep. Volgend
jaar kun je weer uit enkele kloosterweekenden
kiezen.

16 – 29 mei Ökumenischer
Pilgerweg
Pelgrimstocht van 14 dagen
9 – 21 september Naar Rome!
In het heilig jaar als pelgrim
naar Rome
Laatste etappe van de
franciscaanse voettocht

Met vriendelijke groet
Cor Kuyvenhoven

30 sept. – 9 okt. Franciscus
achterna.
Een voettocht door Umbrië, Italië
Prijs € 1150

Winterse St. Brigida pelgrimage
Van 30 januari tot en met 2 februari lopen we door
het winterse zuid-limburgse heuvellandschap. Dit is in
het voorjaar en de zomer al geweldig, maar in de
winter wordt zo’n tocht een heuse belevenis. We
slapen in het Redemptoristen klooster in Wittem
(Pelgrimsplaats van Gerardus Majella) en lopen elke
dag buiten. Na deze tocht kun je de rest van de winter met gemak aan.

28 – 30 okt. Bezinningsfestival
Kloosterweekend Wahlwiller
rondom Allerheiligen en Allerzielen
Prijs € 225
28 dec. – 5 jan. 2017 Gambia.
Een ontmoetingsreis pur sang in
het vriendelijkste land van WestAfrika

Wie was St. Brigida?
Sint Brigida, in Limburg bekend als Sint Briej, werd in
436 in Ierland geboren. Haar keltische naam betekent
“licht” en dat heeft ze in haar leven meer dan
waargemaakt.
Het rund wat vaak afgebeeld wordt aan haar voeten is een
verwijzing naar een legende over haar, spelend rondom de
geboorte van Christus. De os in de stal was geen os, maar
een koe en die werd door Brigida gemolken en zo zorgde
zij voor drinken voor de heilige familie. In de Middeleeuwen
riep de bevolking van Noorbeek St. Brigida aan toen het
vee geteisterd werd door veepest. Hun gebeden werden
verhoord.
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Hoogtepunten
Deze pelgrimstocht telt meerdere hoogtepunten: allereerst is daar het glooiende
zuid-limburgse heuvellandschap, extra mooi en sprookjesachtig wanneer het
heeft gesneeuwd. Ook de rondleiding in het eeuwenoude kerkje van
Wahlwiller, waarbij de unieke kruiswegstaties van de schilder Aad de Haas
worden toegelicht, hoort bij de toppers.
In de abdij St. Benedictusberg leidt broeder Leo ons
op zondag rond door zijn werkplaats: de
steenhouwerij. Uiteraard bekijken we ook de sobere
abdij, voorbeeld van de zogenaamde Bossche
School.
Onbetwist hoogtepunt
is de wandeling van
maandag 1 februari, de sterfdag van St. Brigida
en het begin van de Keltische lente. Deze tocht
gaat van Wittem naar Noorbeek.
Tijdens de drukke, feestelijke en ongedwongen
dienst aan het eind van de pelgrimage, wordt in
de kerk in Noorbeek nog altijd water en brood
gezegend, wat boeren vervolgens thuis aan hun
dieren te eten geven.

Kloosterweekend Wahlwiller
Met een groep van veertien mensen, afkomstig
van de PKN gemeente in Doorn waren we van
vrijdag 30 oktober tot en met zondag 1
november te gast in het Arnold Janssen
klooster in Wahlwiller. We werden alle dagen
verrast door een stralende zon en wandelden
alle vier de windrichtingen uit. Natuurlijk
kwamen we in het kerkje in Wahlwiller waar
we de prachtig gerestaureerde kruiswegstaties
van Aad de Haas bekeken. Dankzij de
bevlogen uitleg van Marcel Ploemen, kregen de schilderingen een diepere
betekenis.
Zo’n uitleg was ook nodig in het oudste
zaalkerkje van ons land, in Oud-Lemiers, op
de grens met Duitsland. Hans Truijen,
geïnspireerd door de Cobragroep
beschilderde hier de binnenkant op
expressionistische wijze. Beide kerken
leverden beelden op die lang bleven
hangen op het netvlies en in onze
gedachten.
We maakten het middaggebed mee in de abdij Benedictusberg en dronken
koffie in het hoogstgelegen dorp van ons land: Vijlen.
Af en toe liepen we een stuk in stilte. Op zaterdagavond gingen we naar het
klooster in Wittem en konden nauwelijks stil blijven zitten bij het optreden van
de klezmergroep Dance of Joy in de schitterende bibliotheek van het klooster.
Gastenzuster Maria Veronika vertelde openhartig over haar keuze voor het
klooster en wat haar nu nog steeds bezielt. In het gesprek kwamen ook wij voor
de vraag te staan wat ons vandaag de dag beweegt, bezielt. Een
indrukwekkend gesprek.
Een vol weekend, inderdaad. Ook een rijk weekend met aandacht voor elkaar,
voor het eten, voor de omgeving. Mooie, soms diepgaande gesprekken en ’s
avonds tijd voor een goed glas wijn.
Een geslaagd kloosterweekend.

Meelopen met de St.
Brigida tocht?
Geef je op via het
aanmeldformulier op de website
www.tevoetisgoed.nl
Op de site vind je nog meer
informatie die van belang is.
De tocht gaat door bij zes
deelnemers

Nieuwsbrief ontvangen?
Ken je iemand die misschien ook
belangstelling heeft voor mijn
voettochten of kloosterweekenden?
Stuur deze nieuwsbrief door of laat
hem of haar mij even mailen:
deverbinding@zeelandnet.nl

Volgende nieuwsbrief
In de volgende nieuwsbrief meer
informatie over de tochten van
2016. Verschijningsdatum:
december
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