Pelgrimsmidweek Hombourg
19-23 juni 2023
We verblijven vijf dagen in vakan everblijf
‘Molen van Medael’ , in comfortabele kamers
met eigen sanitair. Een kookploeg verzorgt de
maal jden. We maken dagelijks een tocht van
15 km (inkor ng mogelijk).
Het thema is: ‘Het smalle pad. De
tegendraadse logica van het Evangelie’.

Pelgrimstocht Maastricht - Marialaach
17-26 juli 2023

Al deze tochten komen tot stand vanuit een
samenwerking tussen CCV en de
diocesane werkgroep Pelgrimspastoraal.
Contactpunt
Luc Herbots
Molenstraat 2C
3600 Genk
tel. 0478 31 57 47
pelgrimspastoraal@gmail.com

Website
www.pelgrimswandelingen.be

Een 10-daagse tocht in avontuurlijke pelgrimsformule (overnach ng in groepsverblijven met
zelfverzorging). Negen etappes van ± 20 km.
Het thema is: ‘beelden van Jezus’, vanuit een
boek van Anselm Grün.

Gezinspelgrimsweek in Noorbeek
14-18 augustus 2023
Voor ouders met hun kinderen én voor
grootouders met hun kleinkinderen …
We verblijven vijf dagen in vakan everblijf ‘Hof
van Ulvend’. Elk gezin beschikt over een
comfortabele kamer met eigen sanitair.
Een kookploeg verzorgt de maal jden. We
maken dagelijks een tocht op kindermaat.
Het thema is ‘scha en van parabels’.
Voor al deze tochten:
meer info & start inschrijvingen:
vanaf 15 september,
zie www.pelgrimswandelingen.be.

CCV in het bisdom Hasselt
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
tel. 011 24 90 70
hasselt.secr@ccv.be
www.ccv.be

OP PELGRIMSTOCHT !

jaarprogramma
2022-2023

CCV in het bisdom Hasselt

Zomer 2023

datum zaterdag 17 september 2022
thema bidden ... met je voeten
route de Teut en Zonhoverheide
Siloam (medita emoment & picknick)
20 km vertrek 9 uur - einde 16.30 uur
wandelparking Hengelhoef,
Hengelhoefdreef 6,
3530 Houthalen-Helchteren
14 km vertrek 9.30 uur - einde 15 uur
parking de Teut, Donderslagseweg 32,
3520 Zonhoven
7 km vertrek 10 uur - einde 14 uur
parking de Teut, Donderslagseweg 32,
3520 Zonhoven

Bouwstenen van een pelgrimswandeling
ÿ inspirerende plaats - mooi parcours
ÿ opstapje - stille tijd - uitwisseling
ÿ ontmoeting - attentie - verbondenheid

Pelgrimswandeling Droompaden
datum zaterdag 29 oktober 2022
thema droompaden
loca e kerk van Schurhoven, Kazelstraat 1,
3800 Sint-Truiden
route langs spirituele plekken in en rond
Sint-Truiden
vertrek 13.45 uur
einde 16.30 uur
afstand 8 km

Pelgrimeren is ...
☞ vertragen - verstillen - vereenvoudigen
☞ ontmoeten - verwonderen - danken
☞ verwerken - helen - verzoenen
☞ funderen - vertrouwen - verbinden
☞ herbeginnen - verbeelden - begeesteren

Pelgrimstweedaagse Banneux
datum
thema
route

vr 30 sept. & zat 1 okt. 2022
Bijbelse vrouwen
van Gomzé-Andoumont naar
Banneux en terug
verblijf
Chaityfontaine Banneux
afstand
tweemaal 15 km, heuvelach g
met logis eke ondersteuning
meer info www.pelgrimswandelingen.be
deelname 70 €
inschrijven voor 15 september - zie website

Pelgrimswandeling
bij het begin van de veer gdagen jd
datum
thema
loca e

zaterdag 25 februari 2023
de woes jn zal bloeien
kerk Bolderberg, Sint-Jobstraat
67B, 3550 Heusden-Zolder
afstanden 23 km
8 km
5 km
vertrek
8.30 uur 13.30 uur 14.15 uur
einde
16.30 uur (alle tochten)

CCV in het bisdom Hasselt

Pelgrimswandeling
bij de start van het nieuwe werkjaar

Pelgrimswandeling
in de ochtend van S lle Zaterdag
datum
thema
loca e

Kerstwandeling, met gezinsformule
datum dinsdag 27 december 2022
thema gastvrijheid
loca e Veltmanshuis, Kwinten 3,
3790 Sint-Martensvoeren
route langs enkele kerststallen ... met als
hoogtepunt de kerststal in de kerk
van Sint-Martensvoeren
12 uur picknick in het Veltmanshuis
13 uur op tocht: 6 of 10 km
gezinstocht 6 km
einde 15.30 uur (6 km) - 16.30 uur (10 km)

zaterdag 8 april 2023
s lstaan tussen lijden en hoop
oude sta on As,
Sta onsstraat 126, 3665 As
route
Bosheide en Nielerhei
gebedsmoment in kerk Niel-bij-As
afstanden 15 km
11 km
8 km
vertrek
7 uur
8 uur
8.45 uur
einde
12 uur (alle tochten)
Belangrijk
voor alle dagwandelingen !
·
·
·
·

inschrijven is niet nodig
deelname is gratis
drank (en picknick)meebrengen
check altijd de laatste info op
www.pelgrimswandelingen.be

