Zaterdag 15 oktober is het prachtig weer,
schijnt de zon volop, is er geen zuchtje wind
tijdens de tweede editie van onze Pelgrimini!

PROGRAMMA
Met het ontvangen van de pelgrimszegen op
uw eigen kerklocatie (en de eerste stempel
in je pelgrimspaspoort) fietsen we vanuit
alle locaties naar Zorgboerderij Cornelishoeve aan de Provincialeweg Oost 91 in
Haastrecht. Als de klok 10.00 uur slaat
zingen we, bidden we en worden we stil.
Landelijke fietspaden leiden ons naar de
Lourdesgrot van Schoonhoven, daar
bidden we een tientje van de rozenkrans
en zingen Haar toe. Vervolgens wordt u
getrakteerd op een smakelijke lunch en
aansluitend op een tocht van 15 kilometer
naar Oudewater, precies naar de plek
waar heel lang geleden, heel kort, O.L.V.
van Foy werd vereerd. Op die plek staat nu de
Oud-Katholieke kerk Oudewater waar de
pastoor ons hartelijk ontvangt en verhaalt over
de ontstaansgeschiedenis van de Oud-Katholieke
Kerk, de overeenkomsten en de verschillen.
Onze bestemming komt dan snel in zicht: Maria
ter Weghe, O.L.V. van Haastrecht, O.L.V. van
Foy: We zingen haar toe in de
St.-Barnabaskerk en als er vijf
stempels in je pelgrimspaspoort staan ontvang
je een kleurrijk
Aanmelden tot 1 oktober via
getuigschrift.
parochie@sintjandd.nl of
0182-513056 (ook voor
Haastrecht en Schoonhoven)

STARTLOCATIES
Boskoop, A.P. van Neslaan 50 start 7.45 uur
Waddinxveen, Zuidkade 176 start 8.15 uur
Reeuwijk, Dorpsweg 22 start 8.15 uur
Bodegraven, overtocht 20 start 8.30 uur
Gouda, Aalberseplein 2 start 8.45 uur
Schoonhoven, Wal 61 start 9.00 uur
Haastrecht, Grote Haven 8 start 9.30 uur
Let op: Moordrecht is geen startlocatie!

OVERIGE INFORMATIE
75 pelgrims is het maximum aantal
deelnemers, méér pelgrims passen
niet in de kerk van Oudewater!
Het aantal te fietsen kilometers is
afhankelijk van de kerklocatie waar
je start. Het zijn er altijd 32 plus het
aantal kilometers naar Haastrecht en
weer terug naar huis. Voorbeeld: je
ontvangt de pelgrimszegen in Reeuwijk,
dan fiets je 15 kilometer naar Haastrecht,
32 kilometer tijdens de pelgrimstocht zelf en
15 terug. Precies één accu dus!
Te veel kilometers? Zet je fiets dan voor het
eerste stuk op de fietsendrager van de auto.
Niet rechtstreeks naar Haastrecht komen,
maar altijd eerst naar je eigen kerklocatie, anders mis je een stempel,
dus geen certificaat... 😊
Alles met de auto doen?
Ook goed!
Deze dag wordt
mede mogelijk gemaakt
door uw parochie. Er is deze dag
een diakonale deurcollecte.

