Avontuurlijke Pelgrimstocht van Maastricht naar Maria Laach

van 6 tot 15 juli 2020, met als thema “beelden van Jezus”
Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt i.s.m. CCV Hasselt
Op tocht van Maastricht naar Maria Laach
Volgende zomer pelgrimeren we van
Maastricht naar Maria Laach.
De Sint-Servaasbasiliek van Maastricht is de
oudste pelgrimsplaats van Nederland. En de
abdij van Maria Laach is één van de meest
imposante Duitse benedictijnerabdijen.
Onze vrienden van SPV Wittem hebben
tussen deze beide inspirerende plekken een
pelgrimsroute uitgezet, waarbij we onderweg
nog langs vijf andere levende abdijen en kloosters passeren. De route leidt ons langs
wondermooie paden doorheen het Nederlands-Limburgse Heuvelland en de Duitse Eifel.
We stappen de route van 178 km in 9 dagen, dus gemiddeld 20 km per dag. De laatste dag
vertoeven we in en rond de abdij van Maria Laach.

Avontuurlijke Pelgrimstocht

Het is een pelgrimstocht: de fysieke tocht staat in dienst van een innerlijke weg. We stappen
samen als groep, rekening houdend met ieders ritme. Onderweg laten we ons inspireren
door fragmenten uit een boek van benedictijn Anselm Grün “beelden van Jezus”. Er is tijd
voor gebed en viering. We logeren in groepsverblijven (eenvoudige meerpersoonskamers)
en koken - met de steun van twee logistieke medewerkers - samen ons potje. De
verplaatsingen gebeuren met drie minibusjes… en daarom zijn er in totaal 27 plaatsen.

Met jou erbij ?

* De deelnameprijs bedraagt 450 € (alles inbegrepen: transport - maaltijden overnachtingen).
* Inschrijven doe je door
- bijgevoegd formulier ingevuld te bezorgen aan Pelgrimspastoraal, Molenstraat 2C,
3600 Genk (nieuw adres!); of via mail: pelgrimspastoraal@telenet.be;
- én binnen de maand een voorschot van 150 € te betalen op rekening BE10 7360 5143
3104 van “CCV-Hasselt Pelgrim” met als mededeling: “Maria Laach”.
* Rond de jaarwisseling ontvangen de deelnemers via e-mail een infobrief.
* Op zaterdag 2 mei van 13.30 tot 16 uur is er in en rond het PCS te Hasselt een
inloopnamiddag, waarbij ook de laatste afspraken worden gemaakt.

Meer info ?

* Luc Herbots:
089/35.22.05
0478/31.57.47
pelgrimspastoraal@telenet.be.

