
  

  

Tehuispelgrimage  

Zoals in de laatste "De Brug" al werd aangekondigd bieden we voor de 

maanden juli en augustus elke week een Tehuispelgrimage aan en 1x in de 

maand is er dan een kerkelijke wandeling zoals u dat al gewend was. Dit 

aanbod hebben we aan de kerkenraad aangeboden en dat viel in goede 

aarde. We kunnen elkaar minder zien en minder vaak naar de kerk en 

wellicht dat dit aanbod dit leed enigszins kan verzachten. 

 

De Tehuispelgrimage kunt u op eigen gelegenheid met huisgenoten, 

vrienden of gemeenteleden tussen 11.00-17.00 uur op de zondag zelf 

samen stellen uit de volgende ingrediënten: 

* wandeling van gemiddeld 8 km 

* bezoek aan een Middeleeuwse kerk 

* spiritualiteitswerkvorm 

* de route fietsen; soms met enkele aanpassingen dat wordt dan per route 

aangegeven.  

 

U kunt bij wijze van spreken ook alleen de kerk bezoeken en bijvoorbeeld 

de spiritualiteitswerkvorm uitvoeren of alleen de wandeling doen. 

Bent u ook geïnteresseerd in de achtergronden van de omgeving en de 

kerk (symboliek, kunst en architectuur) dan kunt u ook het 

Infobestand raadplegen.  

 

We hebben een speciale website gebouwd geheten de 

Tehuispelgrimage: https://tehuispelgrimage.wordpress.com/. Met een 

uitgebreide toelichting en elke wandeling heeft een eigen pagina die u in 

de linker zijbalkmenu vindt.  

Per route kunt u afzonderlijk downloaden: 

* tekstuele routebeschrijving  

* kaart van de route 

* spiritualiteitswerkvorm 

* Infobestand. 

 

U kunt bij elke route een reactie achterlaten. Afhankelijk van 

uw  bevindingen kijken we of we het programma in september ook willen 

verlengen. We hebben in totaal zo'n 140 wandelingen in voorraad in onze 

provincie. Dus we kunnen nog wel even vooruit. 

 

Voor komende zondag staat de Tehuispelgrimage voor Zuidwolde-

Noordwolde op het programma. De route is om er even in te komen 
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niet zolang nl. 6 km. Voor meer informatie ga naar de 

website: https://tehuispelgrimage.wordpress.com De kerk van Zuidwolde 

wordt voor ons opengesteld tussen 13.00-17.00 uur.  

 

Pelgrimeren staat van oudsher symbool voor je levensreis met God. We 

wensen jullie in die zin veel inspiratie toe bij deze Tehuispelgrimage.  

 

De werkgroep kerkelijk wandelen: 

Johan de Groot 

Wytze Nieland 

Peter Dijkstra 
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