Gezinspelgrimstocht in Burgh-Haamstede
17-21 augustus 2020
“De schepping”
CCV Hasselt & Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt
Op pelgrimstocht …
Pelgrimeren is “wandelen met een +”. Even uit
de drukte van alle dag stappen en onthaasten.
En dan merken dat “de weg” iets met je doet.
Wandelen wordt mijmeren en kan
beschouwingen in je wakker maken die in de
drukte van alledag geen kans krijgen.
Wandelen wordt dan bezinnen, pelgrimeren.

… met het gezin
Met heel het gezin op pelgrimstocht vertrekken is niet zo eenvoudig. Daarom bieden we
deze formule aan, die volledig is afgestemd op gezinnen, ouders met kinderen van alle
leeftijden of grootouders met hun kleinkinderen. We verblijven vijf dagen lang in de
vakantiehoeve “Haaijman” (te Burgh-Haamstede op Schouwen-Duiveland in Zeeland,) in
kamers van 2 tot 3 personen met overwegend eigen sanitair. Een logistieke ploeg zorgt voor
de maaltijden. We doen dagelijks een tocht van ongeveer 10 km over eindeloos mooie
stranden, door bossen en duinen op Schouwen-Duiveland. Onderweg zijn er enkele
inhoudelijke aanzetten – zowel op maat van de kinderen als van de volwassenen – en in de
avond voorzien we een kindvriendelijk gebedsmoment. Op de vrije momenten is er voor de
kinderen een speelweide terwijl de ouders kunnen genieten van een zalig terras.
Bovendien is de zee is vlakbij.

Met jou erbij ?
* De deelnameprijs bedraagt 190 €/persoon (voor overnachting en alle maaltijden).
Voor jongeren (+12j) 150 €, voor kinderen (6j-12) 130 €, voor kleuters (3j-6) 100 € en voor
baby’s (kinderbedje) 30 €. Elk gezin zorgt voor zijn eigen transport.
* 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 200 € per gezin te betalen op rekening BE10
7360 5143 3104 van “CCV-Hasselt Pelgrim” met als mededeling: “gezinstocht”.
* Rond de jaarwisseling ontvangen de deelnemers via e-mail een infobrief.

Meer info ?
* Tom Thoelen en Ingrid Mechels:
089/20.69.45 of 0496/80.90.
ingrid.Mechels@telenet.be
* Els Agten (gezinspastoraal):
els.agten@bisdomhasselt.be

