
Dag van de Pelgrim  
vrijdag 20 maart 2020 – Klooster Wittem 

25 jaar St. Pelgrimswegen & Voetpaden 
 
 
20 maart 1995 
Op 20 maart 1995 werd de stichtingsakte van de Stichting 
Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) getekend. De oprichters 
wilden het pelgrimeren te voet nieuw leven inblazen. Niet 
zozeer lange voetreizen naar verre oorden, maar eendaagse 
pelgrimstochten naar ‘heilige plekjes’; plekjes waar mensen 
graag komen voor rust en bezinning. Of om er een kaarsje op 
te steken. 
De SPV heeft in die 25 jaar tien boekjes met pelgrimstochten voor de individuele 
wandelaar uitgegeven, maar organiseert ook elk jaar een tiental wandeltochten naar 
pelgrimsplaatsen in en rond Nederlands-Limburg. 
Naast een ontspannend karakter hebben deze groepswandelingen ook een 
bezinnend element: het is ’wandelen met een plus’.  
 
Klooster Wittem en SPV 
In al die jaren was en is Klooster Wittem de thuisbasis van 
de SPV. Niet alleen in letterlijke zin, omdat het klooster 
vergader- en documentatie-ruimte biedt. Een of enkele 
stafleden gaven ook steeds als bestuurslid inhoudelijke 
ondersteuning.  
Klooster Wittem is zelf al een eeuw lang een drukbezocht 
pelgrimsoord en biedt  graag steun aan mensen en 
bewegingen die met pelgrimeren bezig zijn. 
 
Klooster Wittem biedt daarom aan de jubilerende partner deze ‘Dag van de Pelgrim’ 
aan. In nauwe samenwerking met de SPV is het programma van deze dag tot stand 
gekomen. 
 

Ieder die van pelgrimeren houdt of belangstellend is,  
is van harte welkom op deze ‘Dag van de Pelgrim’! 

 
Bijzonder welkom zijn verwante organisaties en personen die op een 

informatiemarkt hun pelgrimsprojecten en -initiatieven willen presenteren. 
 



Programma Dag van de Pelgrim 
vrijdag 20 maart 2020 – Klooster Wittem 

 
 

Ochtend (volgeboekt!) 
 

Vanaf 9.30 uur:  aankomst, inschrijving  
10.00 uur:  pelgrimswandeling rond Wittem (ongeveer 8 km) 
12.15 uur:  pelgrimsmaaltijd in de Kloosterrefter  
 

Middag 
 

13.15 uur:  minisymposium in de Gerarduszaal 
 

Opening door SPV-voorzitter Henk Urlings 
De geschiedenis van de SPV in vogelvlucht 

 

Inleiding door Hella van der Wijst 
Spiritualiteit van het pelgrimeren 

 

Forumgesprek o.l.v. Hella van der Wijst 
Enkele pelgrims vertellen hun ervaringen rond 
diverse vormen van pelgrimeren te voet 

 

Tussendoor zingt troubadour Jos Meessen enkele liederen. 
 

15.15 uur:  koffie/thee met vlaai 
 

Pelgrimsmarkt in de kloosterbibliotheek 
Kennismaken met organisaties die zich bezighouden met pelgrimeren, 
pelgrimstochten organiseren, etc.  
Tijdens deze informele ontmoetingsmarkt zingt en speelt trio Mon Ame. 

 

17.00 uur:  borrel ter afsluiting 
 
 

 
Deelnamekosten 
 
Ochtendprogramma, incl. pelgrimsmaaltijd: € 15,00 
Middagprogramma, incl. koffie/thee en vlaai: € 5,00 
Hele dag: € 20,00 
Het bedrag kunt u op 20 maart bij binnenkomst betalen. 
 
Opgave via dit formulier op de website. 

http://www.spvlimburg.nl/docs/Aanmelden%20Dag%20van%20de%20Pelgrim.doc

