
Pelgrimswandeling 
bij het begin van de 40-dagentijd 

Levensdraden 
 

van Aswoensdag 17 
tot zondag 21 februari 

rondom de kluis van Bolderberg 
 
De pelgrimswandeling bij het begin van de Vasten naar de kluis van Bolderberg … het is dé 
klassieker van ‘Pelgrimspastoraal’. En ja! Met de nodige creativiteit kunnen we ook dit jaar 
deze tocht aanbieden. 

We nodigen u uit om individueel of met een groep van max. 4 personen op een zelfgekozen 
moment deze bezinningstocht te beleven. De tocht start aan de kerk van Bolderberg (Sint-
Jobstraat 66, 3550 Heusden-Zolder; geopend tussen 10 en 16 uur). In het portaal van de kerk 
kan je een tochtboekje nemen en de inleidende tekst lezen. Vlakbij de kerk - aan het 
rondpunt - neem je de groene (3,8 km), blauwe (5,3 km) of rode (11,8 km) wandeling in de 
richting van Domein Bovy. Onderweg hou je enkele keren halt voor een bezinnende impuls. 
Als je met enkelen samen stapt, kan je telkens - na een stille tijd - even uitwisselen. Kort voor 
het einde van je tocht, passeer je aan de kluis van Bolderberg. Het tochtboekje voorziet daar 
een afsluitend moment. Via een intentieboek leggen we een verbinding tussen alle pelgrims 
die er passeren. 

De tocht heeft als thema 'levensdraden'. We hebben het voorbije jaar het belang van een 
aantal onzichtbare draden herontdekt: 
*  een goede verbinding met de schepping/natuur; 
*  een goede verbinding met onze medemensen (hoe vaak klonk: "we zijn sociale wezens"); 
*  we zijn wereldwijd met elkaar verbonden; 
* een goede verbinding met onszelf; 
* de verbinding met 'het goddelijke' (zoektocht naar zingeving). 
We krijgen veertig dagen om deze levensdraden te versterken ... 

Een aantal dekenaten bieden deze tocht ook aan op een eigen locatie, in dezelfde periode: 
*  dekenaat Genk: kerk Waterschei (Kerkeweg 2, 3600 Genk, geopend van 10 tot 16 uur), 

met een ruime keuze aan bewegwijzerde wandelingen (Thorpark) tussen 4 en 14 km; 
* dekenaat Sint-Truiden: kerk Borgloon (Speelhof z/n, 3840 Borgloon, open 9-17 uur); met 

bewegwijzerde wandelingen van 4; 5,5; 8,5 en 12,5 km; 
* dekenaat Tongeren: kluis Vrijhern (Kluisstraat 1, 3730 Hoeselt, geopend van 10 tot 16 u.), 
 met bewegwijzerde wandelingen van 4, 6 of 8 km. 
* dekenaat Pelt: Sint-Hubertuskapel (Dijkstraat 43, 3990 Peer), dagelijks geopend van 10 tot 

16 uur), met uitgestippelde wandeling in het pelgrimsboekje van 6,6 km. 

En tenslotte is het ook mogelijk om deze wandeling in je eigen buurt te maken. Je kan het 
tochtboekje downloaden op www.pelgrimswandelingen.be. 

 
 

Meer informatie bij: 
Luc Herbots, 0478/315.747, 

pelgrimspastoraal@gmail.com 
www.pelgrimswandelingen.be 


