
Werkvorm voor een pelgrimage  

bijvoorbeeld tijdens de oogsttijd of rond dankdag 

 

Een voorbeeld voor een pelgrimage, startend en eindigend in uw dorpskerk, waarbij onderweg één of 

meer kerken, een boerenbedrijf en eventueel een dorpstuin worden bezocht. Tijdens deze tocht 

wordt stilgestaan bij gewas, arbeid en eerbied voor de schepping. Het is een dag voor bezinning en 

dankbaarheid. Een mooi moment om de oogsttijd of dankdag te markeren. De tocht kan worden 

gelopen of gefietst, ieder loopt/fietst op eigen tempo. Iedereen ontmoet elkaar steeds op de 

ontmoetingsplekken, vanuit de ontmoetingsplekken vertrekt men steeds gezamenlijk.  

 

Voorbeeld dagindeling pelgrimage 

9.30 uur: welkom met koffie en thee in de dorpskerk; 

10.00 uur: korte inleidende woorden omtrent gewas, arbeid, eerbied voor de schepping, bezinning 

en dankbaarheid. Er wordt een zegen meegegeven. Start pelgrimstocht. Men wandelt of fietst naar 

de eerstvolgende ontmoetingsplek; 

11.15 uur: ontmoeting op de eerste ontmoetingsplek met koffie en thee en bijvoorbeeld muziek (bij 

een kerk); 

11.30 uur: gezamenlijk vertrek; 

12.30 uur: aankomst op de tweede ontmoetingsplek met (meegebrachte) lunch. Na de lunch is er 

bijvoorbeeld een rondleiding (bij een boerenbedrijf); 

13.30 uur: gezamenlijk vertrek; 

14.30 uur: aankomst op de derde ontmoetingsplek. Ook hier wordt een rondleiding gegeven (bij een 

dorpstuin bijv.); 

15.00 uur: gezamenlijk vertrek; 

16.00 uur: aankomst in de dorpskerk waar ook de start was. Hier wordt de pelgrimage afgesloten 

met een korte vesper en een hapje en drankje. 

 

Voorbereiding en tijdpad 

Leg tijdig vast 

- een datum voor oktober of november 

- een route van ongeveer 15 km met enkele ontmoetingspunten (dorpskerk, kerk in naburig 

dorp, boerenbedrijf, dorpstuin) 

- een e-mailadres waar mensen zich op kunnen geven 

Leg tijdig contact 

- met kosters van de kerken, eigenaar boerenbedrijf, beheerder dorpstuin en vragen of men 

mee wil/kan werken aan deze dag; maak afspraken 

Vooraankondiging 

- in kerkelijke én niet- kerkelijke media (dorpsblad, website van het dorp, lokale bladen, 

facebook enz.)  

- op een mooie, verzorgde en aansprekende poster 

Een maand voor de pelgrimage 

- opnieuw contact zoeken met alle betrokkenen (kosters, boerenbedrijf enz.). Neem er de tijd 

voor, bespreek samen het idee van pelgrimage in oogsttijd. Het is een gezamenlijk gedragen 

project waarbij aandacht voor schepping, gewas, arbeid, milieu en natuur centraal staan. 



- maak de pelgrimage in oogsttijd zo breed mogelijk bekend, evenals de initiatiefnemer (de 

dorpskerk), meewerkenden, programma van de dag, waar men zich op kan geven 

(contactpersoon of website)  

- nodig mensen in het dorp persoonlijk uit om mee te lopen 

- maak afspraken over wie de leiding heeft, wie de dag opent met een welkomstwoord, wie de 

vesper verzorgt, enz. 

Een week voor de pelgrimage  

- alle medewerkers informeren over de stand van zaken 

- alle deelnemers een e-mail sturen met enkele aandachtspunten (lunch meebrengen, de 

weersverwachting, enz.) 

 


