
VLAAMS COMPOSTELAGENOOTSCHAP

V O O r  E E N  b E T E r E  T O C H T

nr. 136
november 2021¡HOLA!

in deze  ¡hola!

’t Genootschap 
Werkgroepen - Nationaal 3

afdelingsnieuws 
Brugge - Kust 7
Zuidwest 8
Limburg 9
Kempen 13
Gent 14

Spiritualiteit 15

Vlaanderen, europa, el mundo 
Langs de pelgrimswegen 17
Pas verschenen 22
Pelgrimsnieuws 25
Kort 28
Op weg 29
Media, erfgoed, tentoonstellingen 30
Blogs 34
Zoekertjes 34

Foto van de maand  Tijdens het Heilig Jaar geniet de pelgrim bijzondere bescherming.



¡HOLA! nr. 136 - november 202126

walk for homs

Anne Claire van der Lugt, nicht van pater Frans van der Lugt sj, organiseert van 5 tot en 
met 10 april 2022 de pelgrimstocht 'Walk for Homs' ter nagedachtenis van haar oom 
(1938-2014) en voor de wederopbouw van Syrië. Ze wil met 84 pelgrims op stap van 
Amsterdam naar 's-Hertogenbosch (155 km, 6 dagen). Het is ook mogelijk om enkel de 
eerste en/of de laatste etappe mee te lopen.
Frans van der Lugt woonde 40 jaar in Syrië. Anne Claire vertelt dat iedereen bij hem 
altijd welkom was. ‘Hij accepteerde mensen zoals ze zijn en bood hen een luisterend 
oor. Hij deed veel goede dingen voor verschillende gemeenschappen in Syrië, maar wel 
allemaal op zijn manier. Voor veel mensen heeft abouna (‘vader’) Frans, zoals hij door 
veel Syriërs werd genoemd, veel betekend en nog steeds is hij niet vergeten. Zijn visie 
op het leven leeft voort, maar zijn projecten moeten weer van de grond af aan worden 
opgebouwd vanwege de oorlog. En daarvoor is hulp nodig. Hulp om de mensen in 
Syrië weer een zelfstandige en mooie toekomst te geven.’ 
Daarom organiseert Anne Claire deze pelgrimstocht. Je kan meedoen en/of sponsoren. 
Voor meer info, klik hier.

Frans van der Lught sj

op minipelgrimage rondom Vessem

Nu de Pelgrimsherberg in het Nederlandse Vessem na de coronasluiting weer open is, 
bestaat ook de mogelijkheid om vier dagen in de herberg te verblijven en de omge-
ving te verkennen. In 2019 is het startschot gegeven voor een minipelgrimage rondom 
Vessem. In 2020 is de route herzien en opnieuw beschreven. Er zijn vier wandelingen 
uitgezet van 15 tot 25 km: de Merenroute (richting Wintelre), de Heideroute (richting 
Middelbeers), de Stroom- en Bosroute (richting Duizel/Knegsel) en de Verstillingsroute 
(richting Netersel).
Wandelaars worden uitgenodigd om, individueel of in kleine groepjes, voor vier dagen 
naar Vessem te komen. Men kan drie of meer nachten op de gebruikelijke voorwaarden 
in de Pelgrimsherberg verblijven, het boekje kopen bij de gastheer/-vrouw en aan de 
wandel gaan. Met de minipelgrimage kan men zich vier dagen terugtrekken uit de hec-
tiek van het dagelijks leven op een plek die uitnodigt om tot innerlijke rust te komen.

“Door te lopen ontmoet ik je elke keer opnieuw,
mijn beste reisgenoot.”
R. Tagore.

De wandelingen staan uitgebreid beschreven in het boekje en daarnaast is veel in-
formatie toegevoegd over de streek waar je door loopt: de natuur en cultuur van het 
land van de acht zaligheden. Ook zijn er vragen opgenomen, waarmee de wande-
laar zijn/haar minipelgrimage verdieping kan geven. Meer info? Klik hier.

De Pelgrimsherberg in 
Vessem, uitgangspunt 
van een minipelgrimage.

https://www.walkforhoms.nl/
https://www.pelgrimsherberg.nl/mini-pelgrimage/



