
DE PELGRIMSTOCHT



Ooit waren er mensen die zich terugtrokken in verlaten steppes en woestijnen. Ze werden woestijnvaders en 

-moeders genoemd. Ze namen veel tijd voor gebed en ontvingen gasten die zij van allerlei geestelijk voedsel 

voorzagen. Ze waren geestelijken, psychologen maar vooral mensenkenners met een groot hart. Wij, mensen van de 

Pelgrimstocht willen ons vooral toeleggen op de laatste kwaliteit. We willen er zijn voor ieder, jong en ouder, die het 

op prijs stelt van tijd tot tijd over zijn/haar leven te praten. De dingen die je meemaakt en de keuzes die je maakt. We 

noemen hen Pelgrims. Een pelgrim is iemand die zich bewust is dat de weg die je gaat niet altijd vanzelfsprekend is. 

Niet zoals verwacht of gepland. Hij moet zich bij iedere bocht oriënteren. Hij loopt die weg in principe alleen, maar van 

tijd tot tijd is er een oase, een rustplek. Dan is er ook tijd voor ontmoeting, bijtanken, je verhaal doen. 

Wij, de Pelgrimcoaches, laten ons leiden door wat Jezus Christus ons in woord en daad heeft laten zien. We putten uit 

oude en moderne literatuur van monastieken; oude kloosterlingen en moderne spirituele voorbeelden. Henri Nouwen • 

Simone Pacot • Anselm Grün • David Adam • Wilfried Stinissen • Richard Foster. De Keltische spiritualiteit ligt dicht aan 

ons hart, omdat ze dicht bij God blijft en dicht bij zichzelf.

Dit is de aarde, zij loopt over van de 
hemel. Elke struik hier staat in vuur 
en vlam van God, maar alleen zij die 
het zien doen hun schoenen uit.

OVER PELGRIMS EN PELGRIMCOACHES
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Voor ieder die vier keer per jaar een gesprek wil met een Pelgrimcoach. Dat gesprek gaat over dat wat jou bezig 

houdt. De ‘kleur’ van het gesprek kenmerkt zich door onderstaande uitgangspunten. 

HET IS PERSOONLIJKE AANDACHT MAAR GEEN PASTORAAT

HET IS ADVIES MAAR GEEN STOKPAARDJES VERKOPEN (WE GAAN JE NIETS AANPRATEN)

HET IS VERBONDENHEID MAAR GEEN INTIEME VRIENDSCHAP

HET IS ELKAAR NABIJ ZIJN MAAR NIET BETUTTELEN

HET IS (LEVENS)WIJSHEID DELEN MAAR NIET BETWETERIG ZIJN

HET IS LUISTEREN ZONDER TE OORDELEN

VOOR WIE IS DE PELGRIMSTOCHT ?
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Go with confidence into the days ahead, 
trusting in God’s unfailing love and 
faithfulness. God will not abandon you,  
for you are the work of His hands - His  
own creation - and His love endures forever.  
So go in joy to love and serve the Lord!

From Celtic Daily Prayer Book 2: Farther Up and Farther In



Pelgrimcoaches zijn mensen die graag met anderen omgaan en die uit ervaring weten hoe goed het is om je leven 

van tijd tot tijd met een ander te delen. De Pelgrimcoaches komen een aantal keren per jaar bij elkaar voor studie en 

ontmoeting.

Er is tussen de coach en de gesprekspartner geen machtsverhouding, hoewel de plaats van beiden duidelijk is. Uitgaan 

van de situatie waarin de ander zich bevindt, dat is steeds de uitdaging. Paulus zei eens ‘Aanvaard elkaar zoals ook 

Christus jou heeft aanvaard.’ Dat is een mooi uitgangspunt. Aanvaarden zonder voorwaarden, zonder moraalridder-

schap. Aanvaarden uit liefde. Aansluiten daar waar de ander zich bevindt. Daar willen we onszelf steeds in oefenen. 

ZEGEN VAN IONA
Zegen mij, o God, 
de aarde onder mijn 
voeten. Zegen mij,  
o God, de weg waar-
op ik ga. Zegen mij, 
o God, de mensen 
op mijn pad. O God 
van alle goden,  
zegen mij mijn 
leven. 
(Waltraut Stroh)

WIE IS DE PELGRIMCOACH?
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Je ontmoet jouw Pelgrimcoach bij hem of haar thuis. Een plek waar je rustig kunt praten of waar vanuit je lekker kunt 

wandelen. Je spreekt elkaar in principe vier keer per jaar. Je ontvangt een mooie boekje (Rapiarium) waar je jouw 

ervaringen in kunt beschrijven. Zo krijg je op de duur een leuk overzicht over wie jij bent, wat jou bezig houdt en de weg 

die jij gaat, ook jouw geloofsweg. Dat kan een helpende ontdekking zijn. Je kunt aangeven of je liever met een man of 

vrouw praat, jonger of ouder. De Pelgrimstocht heeft nog geen oneindige mogelijkheden, maar we doen wel ons best 

om zo goed mogelijk bij jou aan te sluiten. Een ontmoeting bestaat uit drie onderdelen: • even bijpraten, • het gesprek, 

• het gebed voor de Pelgrim. Het geheel wordt vanzelfsprekend overgoten met koffie of thee en duurt een tot anderhalf 

uur. Je trekt met elkaar op zolang het contact voedend, helpend voor je is.

ZEGEN UIT HET DIENSTBOEK  
VAN DE ABDIJ VAN IONA
Moge God, die erbij is als de 
zon opgaat en ondergaat en als 
je de zee oversteekt, onderweg 
je schreden richten. Moge God, 
die je nabij is als je zit en als je 
staat, je met liefde omringen en 
je bij de hand leiden. Moge God, 
die je wegen kent en de plaatsen 
waar je uitrust bij je zijn in je 
taak op aarde het goede nieuws 
zijn dat je deelt en je op de 
eeuwige weg leiden

EEN OP EEN BEGELEIDING
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Naast de een op een coaching kan je bij De Pelgrimstocht ook deelnemen in een groepje van vier personen. Liefst 

twee mannen en twee vrouwen. Dat kunnen twee echtparen zijn, of vier personen die elkaar helemaal niet kennen. 

Gemeen heb je dat een ieder graag zijn of haar leven deelt en dat de ander daarop ingaat en je elkaar op deze wijze 

scherp houdt, open. Het is een vorm van intervisie waar niemand echt leiding geeft, maar ieder verantwoordelijkheid 

draagt zodat er goede inbreng is. Een avond ziet er als volgt uit:

• Warme maaltijd (goed verzorgd) waar tijd wordt genomen om bij te praten en de koetjes en de kalfjes te laten passeren.

• Twee van de vier deelnemers doen hun verhaal ( twee keer een uur) en gaan met de anderen in gesprek.

•  Afsluitend is er gebed voor elkaar, waarin je elkaar de zegen toebidt. In het Rapiarium staan mooie, passende,  

gebeden die je kunt uitkiezen. Maar een ander, door jou zelf gekozen of vrij gebed is natuurlijk ook passend.

IERSE ZEGEN 
(ENGELS)
May God grant 
always a sunbeam 
to warm you,  
a moonbeam  
to charm you,
a sheltering angel, 
so nothing can 
harm you.

PELGRIMEREN IN GROEPJES VAN VIER
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Rapiarium is een mooi woord dat samenraapsel betekent. Als je bij de Pelgrimstocht 

betrokken raakt dan ontvang je dit mooie boekje. Behalve dat er een introductie in 

staat over onze activiteiten en een flink aantal gebeden en zegenbedes, is het boekje 

verder onbeschreven of onbedrukt. Je kunt het gebruiken om er jouw ervaringen, tek-

sten, gebeden en plotselinge ingevingen in op te schrijven. Door dat regelmatig te doen 

krijg je een rode draad te zien van de ‘dingen’ die jou bezighouden. Op deze wijze is bet 

boekje een creatief hulpmiddel bij het gesprek dat je samen voert. Thomas à Kempis 

en Geert Grote waren groot voorstanders van een eigen, persoonlijk geloofsleven. Zij 

gebruikten in hun tijd al deze wijze van schrijven als hulp bij de geestelijke begeleiding.

IERSE ZEGENBEDE VOOR EEN PELGRIM
Niet dat je weg puur over rozen gaat, dat je 
nooit tranen van spijt voelt of je dagen zonder 
pijn en smart zijn, nee, dat alles wens ik je 
niet toe. Maar wel is mijn wens dat je mag 
groeien in wie je bent, met de gaven die God je 
gegeven heeft. Dat ze het hart van je geliefden 
met blijheid mogen vervullen. Ik wens dat je in 
vreugde en smart Gods nabijheid blijft zoeken, 
en dat Hij je mag zegenen overvloedig en rijk.
(R. Hornikx, in: Een huis vol verhalen, Verhalen en  

getuigenissen voor bezinning en gesprek, Kampen, 2003)

HET RAPIARIUM
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De Pelgrimstocht wordt vorm en inhoud gegeven door 
mensen die visie hebben voor een nuchtere en betrokken 
vorm van geloofsleven. Geloof dat verweven is met het 

dagelijks leven. Jezus Christus was de eerste en belangrijkste 
Pelgrim. We willen elkaar op die (pelgrims) weg nabij zijn en 
Hem  volgen op de weg die hij ons voorging. 

We kennen twee manieren van betrokkenheid: in groepjes van 
vier en persoonlijk, een op een.

Het persoonlijke en het gezamenlijke gesprek hebben een for-
mat. Dat is belangrijk want iets functioneert beter als er duidelij-
ke uitgangspunten en doelstellingen zijn. Zo ook de bijeenkom-
sten van De Pelgrimstocht. 

De Pelgrimstocht wordt vorm en inhoud gegeven door 
mensen die visie hebben voor een nuchtere en betrokken 
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De Pelgrimstocht is een kleine stichting zonder winstoogmerk. Vanzelfsprekend zijn er kosten. Samen dragen we een 

steentje bij om het werk mogelijk te maken. In en uit principe vragen we voor de begeleiding geen geld. Je bent 

uiteraard vrij om het werk te ondersteunen. Jouw bijdrage is zeer welkom om zo het werk mogelijk te maken.

Er is een parttime medewerker en er worden reiskosten, drukkosten en administratiekosten gemaakt.

ZEGENBEDE VAN ST. PATRICK 
Moge de Christus die wandelt op 
doorboorde voeten met jou wandelen 
op de weg. Moge de Christus die dient 
met doorboorde handen jouw handen 
uitstrekken om te dienen. Moge de 
Christus die liefh eeft met een doorboord 
hart jouw hart openen om lief te hebben. 
Dat jij mag zien het gelaat van Christus 
in een ieder die jou zal ontmoeten, en 
dat een ieder die jou ontmoeten zal het 
gelaat van Christus in jou zien zal.

FINANCIËN
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Stichting De Pelgrimstocht • info@pelgrimstocht.org • www.depelgrimstocht.org 

06 – 16 02 90 48 (Victor van Heusden) • Bank: NL77 INGB 0006 6735 92 • K.v.K.: 61380687

Martien van Bergen
www.pelgrimstocht.org

Martien van Bergen
06 - 50 46 47 66 (Jaco Boven)



Als je belangstelling hebt om Pelgrim te worden bij De Pelgrimstocht, hetzij in een groepje van vier of via individuele 

begeleiding, neem dan contact met ons op. We brengen jou dan in contact met een Pelgrimcoach die bij jou in de 

buurt woont. Je kunt ons een email sturen : info@depelgrimstocht.org. Of bellen : 06 16029048 (Victor van Heusden)

GA MET GOD…
Ga met God en Hij zal met je zijn: jou nabij op al je wegen bij gevaar, in bange tijden, over jou 
zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. (Liedboek 416)

CONTACT
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Martien van Bergen
info@pelgrimstocht.org. Of bellen: 06 - 50 46 47 66 (Jaco Boven)



Er zijn veel mensen met goeie vragen. Jongeren en ouderen. Zij hebben (levens)vragen die er toe doen. Bij het serieus 

nemen van die vragen hebben zij veelal behoefte aan een luisterend oor. Wij willen dat bieden door, als Pelgrimcoa-

ches, een tijdje met hen op te lopen en doen dat vanuit een christelijke levensvisie. We zien het leven als een pelgrim-

stocht en daarom spreken we over Pelgrims en Pelgrimcoaches. De Pelgrimstocht heeft een interkerkelijke identiteit 

en is erop gericht dat mensen zich door de begeleiding meer betrokken en verantwoordelijk zullen weten voor kerk en 

samenleving. 

STRALEND LICHT,  
ONS VERSCHENEN,
Verwarm ons met uw genade, 
bewoon ons huis met uw 
barmhartigheid. Heilige Geest, 
vertrooster, waai de onrust 
weg die ons ver van U kan 
houden. En geef dat wij de 
bron van vertrouwen ontdek-
ken, die ligt opgeslagen in ons 
diepste wezen.
(Frère Roger, Taizé)

ONZE GEDREVENHEID
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Er is een innerlijk gemis in ieder mens dat door niets 

anders kan worden opgevuld dan door God. Onze ziel, 

wij zelf, zijn geboren om naar God te verlangen, zoals 

Hij naar ons. We zijn zo gemaakt. 

(Augustinus)

Help me to accept the love You have for me, and in 

knowing Your faithful love, may it transform my heart

that I might be known by love. 

(Northumbria Community prayerbook)

Almachtige God geef ons wijsheid om U op te merken, 

verstand om U te begrijpen, ijver om U te zoeken,  

geduld om op u te wachten, visie om U te zien,  

een hart om over U na te denken en een leven om  

U bekend te maken. 

(Saint Patrick)

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar komt mijn 

hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde 

gemaakt heeft. 

(uit Psalm 121)

De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over 

je leven, de Heer houdt  de wacht over je gaan en je 

komen van nu tot in eeuwigheid.  

(uit Psalm 121)

WE WILLEN VERTROUWEN…
Dat U  ons niet verlaat
Dat U zelf ons de weg wijst
Dat U ons brood bent, ons dagelijks 
voedsel, kracht voor onderweg.  
(Victor van Heusden)

PELGRIMSTEKSTEN
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