
 

 
Waddinxveen, Dordrecht, 20 december 2019 

 

Jaarverslag 2019 
1. Inleiding. 
Onderstaand ‘Jaarverslag 2019’ geeft een beeld van de activiteiten van De Pelgrimstocht. 
• Het jaar 2019 is vooral een ‘jaar van transitie/doorstart’ geweest.  
• Het jaar stond tevens in het teken van een (her)oriëntatie op de doelstellingen van De 

Pelgrimstocht en de intentie om het werk verder te laten uitgroeien.  
• Daarnaast vond er verdere verkenning plaats tussen bestuur en (nieuwe) coördinatoren. 
 
2. Deelnemers. 
Via een ‘Vragenlijst’ zijn alle deelnemers benaderd. Alle contacten zijn geactualiseerd. 
Groepjes van vier & Duo’s 
Op dit ogenblik zijn ongeveer 8 ‘groepjes van vier’ en 8 duo’s operationeel volgens het 
gedachtengoed van De Pelgrimstocht.  
• Over het algemeen functioneren de groepjes naar tevredenheid.  
• Men vraagt niet actief om ondersteuning van De Pelgrimstocht. 
• Er zijn aanvragen van mensen, met name vrouwen, om deel te nemen aan een groepje 

van vier of een duo. 
 

3. Activiteiten 
Ontmoetingsdag(en) 
In 2019 waren er twee Ontmoetingsdagen gepland.  
• De Ontmoetingsdag in mei is niet doorgegaan, vanwege gebrek aan deelnemers.  
• De Ontmoetingsdag in oktober heeft wel plaatsgevonden. Er was een inhoudelijk 

gevarieerd en inspirerend programma, die ook als dusdanig ervaren werd door de 
deelnemers. 

Reizen 
Traditioneel organiseerde De Pelgrimstocht twee reizen: naar Ierland en naar Cantignergues, 
Frankrijk. 
• De reis naar Ierland is in 2019 niet aangeboden. Wel is er een verkennend gesprek 

geweest met De Spil, die ook een Ierland-reis aanbiedt.  
• De reis naar Cantignergues is wel aangeboden, maar er waren te weinig aanmeldingen.  



 

• Daarnaast heeft er oriëntatie plaatsgevonden op reizen in het kader van De Pelgrimstocht 
in binnen- en buitenland. 

  
4. P.R. & Media 
P.R. 
De P.R. (via kerkbladen en zondagsbrieven) is tot op heden vrij plaatselijk (Houten & 
Dordrecht). 
Media. 
Website 
Sinds september is Christaan Stijnen als ‘technische man’ actief.  
• De site is overgebracht naar een ‘beveiligde omgeving’ en ook de email-hosting is 

verhuisd. 
• Martien en Jaco kunnen met de deelnemers en andere belangstellenden communiceren.  
• Er zullen nog wel wat kleinere aanpassingen gedaan moeten worden. 
Blogs 
Eén maal per twee weken verschijnt er een inhoudelijke blog. Algemeen thema: 
‘Pelgrimeren – een manier van leven’.  
Berichten. 
Deze pagina wordt (vanaf mei 2019) alleen gebruikt om informatieve berichten zoals over 
‘Ontmoetingsdagen’ of ‘Reizen’ door te geven. 
Facebook 
De Facebook-pagina is geactualiseerd.  
De pagina wordt in toenemende mate gebruikt om mensen te informeren en betrekken bij 
De Pelgrimstocht. 
 
5. Financiën. 
• Er is in 2019 kostendekkend gewerkt.  
• Voor 2020 is een kostendekkende begroting opgesteld.  
 
6. Medewerkers 
Bestuur 
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. Het bestuur vergaderde dit jaar ca. 4 maal met de 
coördinatoren. 


