
PELGRIMEREN 

Activiteiten bij het zomernummer van Open Deur in 2021  

 

 

Pelgrimeren in het Drentse veen: wandelroute Weiteveen (22 kilometer) 

Download routebeschrijving 

Download kaartje 

 

Muziekwandeling ‘pelgrim’ 

Saxofonist en componist Lotte Pen organiseert een bijzondere muziekwandeling in de natuur, ‘om de 

stap naar buten te zetten en de weg naar binnen te vinden’. Met de muziek van Lotte op je hoofd 

loop je door de natuur. Je begint in afzondering en werkt toe naar saamhorigheid. 

www.lottepen.nl 

 

Walk of Wisdom 

Een nieuwe pelgrimsroute rond Nijmegen, die onafhankelijk is van een religie, en klassieke 

levensvragen verbindt met moderne thema’s: de zoektocht naar authenticiteit en de uitdaging om 

met miljarden mensen te leven op één planeet. Keuzes die ieder van ons afzonderlijk maakt, 

beïnvloeden het geheel en het geheel beïnvloedt ieder van ons afzonderlijk. Niemand heeft de 

wijsheid in pacht. Het is mogelijk om van elkaar te leren.  

walkofwisdom.org/ 

 

Mini-pelgrimages 

Vanuit pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem worden mini-pelgrimages georganiseerd. ‘Voor wie zich 

vier dagen wil terugtrekken uit de hectiek van het dagelijks leven, op een plek die uitnodigt om tot 

innerlijke rust te komen.’ Met de mogelijkheid om vier wandelingen in de omgeving te maken. 

pelgrimshoevekafarnaum.nl/mini-pelgrimage/ 

 

http://blogs.boekencentrum.nl/opendeur/files/2021/06/Wandelroute-Weiteveen-routebeschrijving.pdf
http://blogs.boekencentrum.nl/opendeur/files/2021/06/Weiteveen-pelgrimsroute-kaartje.pdf
www.lottepen.nl
walkofwisdom.org
pelgrimshoevekafarnaum.nl/mini-pelgrimage/


Zomerse minipelgrimage voor innerlijke pelgrims 

met reisdagen op 23, 24 en 25 juli  

Tijdens deze unieke zomerse innerlijke pelgrimage gaan we drie dagen solo én samen 

schrijvend op reis.. Het doel van deze pelgrimstocht is zowel de eindbestemming als het 

onderweg zijn. We reizen met de pen in de hand en gebruiken ons hart als zuiver kompas. 

Met Christine de Vries. Meer informatie: www.shodo.nl. 

 

Online weekretraite Getijdengemeenschap De Binnenkamer: 

Mediteren kun je leren, 13 - 19 september 

• Ondersteuning door professionele retraitebegeleiders 

• Elke dag een filmpje van de begeleider met een meditatie en opdracht; je kunt hiermee op je eigen 

tijd gedurende de dag zelf mee aan de  slag 

• 3x per week digitale uitwisseling met de hele groep via Zoom (op maandag-, woensdag- en 

zondagavond van 20.00 tot ca 21.00 uur) 

• Mogelijkheid tot online meedoen met de gestreamde getijdengebeden van de Binnenkamer (live 

om 09.30 en 21.30 uur of op je eigen tijd) via Klooster in de Cloud 

• In de getijdengebeden wordt aandacht besteed aan de teksten uit de retraite 

• Uitwisselen gedurende de week via de beveiligde chat of in tweetallen. 

www.bidindebinnenkamer.nl 

http://www.shodo.nl/
www.bidindebinnenkamer.nl

