Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam?
Wil je dienen in ’t verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind
in jou en jij in mij?
Wil je gaan op nieuwe wegen,
steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen
voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard
die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart
in jou en jij in mij?

Tot in het groene hart geraakt
Pelgrimstocht 2018
Drie inspirerende wandeldagen op
22, 23 en 24 maart 2018 in het Groene Hart

Wil je gids zijn voor de blinde
die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een kind,
gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan,
ieder die alleen moet gaan,
Opdat groeie mijn bestaan
in jou en jij in mij?
Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
En met lijf en ziel besta
in U en Gij in mij.
John Bell en Graham Maule/ vert. Gert Lubberts
Uit: Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow, Kampen, 2003.

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 - www.vastenactie.nl

mpagne van

Postbus 95408  2509 CK Den Haag
E-mail: info@vastenactie.nl  Tel.: 070 7796008


Vastenactie_Folder_Pelgrimstocht_2018.indd 1

Gaan waar niemand gaat...
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Voor de achtste keer organiseert Vastenactie een Pelgrimstocht van drie dagen. Ter
bezinning op onze eigen levensstijl. En om geld in te zamelen voor het centrale Vastenactie-project ‘Armoedebestrijding in Mbala, Zambia’. Het uiterste noorden van
Zambia is een arme regio. De bevolking heeft veel te lijden onder de gevolgen van
hiv en aids. Het Vastenactie-project wil met voorlichting, goede gezondheidszorg
en inkomensverbetering bijdragen aan verbetering van de situatie. Zo worden 300
mensen met hiv getraind, met als resultaat dat ze hun eigen onderneming kunnen
starten en uitbreiden.
Drie dagen lang lopen we in het Groene
Hart. Een open, landelijk gebied met water,
rietkragen, weidelandschap en eeuwenoude verkavelingspatronen. Het is een
gebied van rust, ruimte en groen midden
in de stedenring van de Randstad. Maar
als ergens het gezegde opgaat ‘God schiep
de aarde, maar de Nederlanders schiepen
Nederland’, dan gebeurt dat wel in dit veenweidegebied, al meer dan duizend jaar. De
Pelgrimstocht laat ons nader kennismaken
met deze omgeving.
Het thema ‘Tot in het Groene Hart geraakt’
verwijst ook naar de oproep van paus Franciscus in Laudato si’ voor een duurzamer en
eenvoudiger leven. Niet alleen uit zorg voor
de schepping, maar ook uit solidariteit met

Voor alle informatie over
vertrektijden, startplaatsen,
overnachtingsmogelijkheden,
vervoer naar of van de startof finishplaats, programma,
kosten, aanmelding en het
werven van sponsors zie
www.vastenactie.nl
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de mensen in Zambia en andere landen
waar armoede heerst. Met de woorden van
de paus: ‘We moeten zowel luisteren naar
de kreet van de aarde als naar de kreet van
de armen.’ (LS 49).

Tot in het
groene hart
geraakt
Drie dagen wandelen we maximaal 25
kilometer in het Groene Hart. Onderweg
genieten we van het landschap en de
onderlinge ontmoetingen. Maar de tochten
zijn ook bezinnend van aard. Enkele keren
per dag stoppen we bij een kerk of een andere markante plaats om te rusten en voor
een gezamenlijke overdenking. Elke avond
is er een inhoudelijk programma waaraan
ook leden van de plaatselijke geloofsgemeenschappen meedoen.
Donderdag 22 maart:
Bodegraven – Noorden
Vrijdag 23 maart:
Noorden – Woerden
Zaterdag 24 maart:
Woerden – Bodegraven

25 km
21 km
21 km

Wie twee of drie dagen wil meelopen,
kan gebruikmaken van een overnachtingsmogelijkheid in kampeerboerderij
Koole in Noorden. Neemt u dan wel uw
eigen slaapzak mee.

Foto’s: Marianne Verboom

De kosten voor een arrangement van vier
nachten (woensdag tot zondag) inclusief
alle maaltijden: 200 euro.
Info en aanmelden via pelgrimstocht@
vastenactie.nl
Omdat Noorden moeilijk bereikbaar is met
openbaar vervoer, zorgt Vastenactie op de
pelgrimsdagen voor vervoer van of naar
een ns-station.
Eén dag meelopen kan ook. Als u zelf zorgt
voor de lunch en de maaltijd, bedragen de
deelnemerskosten 15 euro. Wilt u meelopen op donderdag of vrijdag? Meld u dan
wel vooraf aan in verband met vervoer
van of naar Noorden. Op zaterdag kunt u
gebruikmaken van de trein.
De Pelgrimstocht Vastenactie 2018
wordt georganiseerd door Vastenactie in
samenwerking met de mov-groepen van
de parochies H. Clara, Sint Jan de Doper
en Pax Christi.
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