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Zesdaagse PELGRIMSTOCHT Assisi  

6-11 oktober 2017 

Assisi is een van de mooiste stadjes van Italië. De inspiratie van 

Franciscus en Clara is voelbaar en ligt er voor het oprapen. Het gaat 

Franciscus – en Clara- om aandacht voor kwetsbare mensen en 

voor alles wat leeft in de schepping.  En om echte ontmoeting en 

een eenvoud die mij raakt en aanstekelijk werkt. Hij gaat verras-

send en wijs om met conflicten. Zijn radicaliteit vind ik soms ver-

bijsterend. Maar in de overgeleverde verhalen verbindt hij zijn ra-

dicaliteit met  humor en compassie: 

Eén van zijn broeders vast een lange tijd. Op een nacht houdt hij 

het niet meer uit en eet. Franciscus ziet het en vraagt een mede-

broeder de tafel voor twee te dekken en eet met hem.  

 In de verschillende kerken, onderweg tijdens de wandelingen langs 

al die bijzondere plekken, in de kunst die overal te vinden is, gaan 

we in het voetspoor van Franciscus en Clara.  

De indrukwekkende verhalen worden verteld. We nemen tijd voor 

bezinning en stilte, dan kan het voedsel voor je eigen ziel worden.  

Programma (onder voorbehoud) 
Dag 1 • vrijdag 6 oktober 2017 
Vlucht Schiphol-Rome.  
In Rome wacht ons de bus die ons naar Assisi brengt; naar het ho-
tel, dat midden in het stadje ligt.   
Een bustocht van 2 ,5 uur.  

Dag 2•  zaterdag 7 oktober 2017 
In de ochtend bezoeken we de basiliek San Francesco o.l.v. gids 
Patricia, zij spreekt Nederlands. 
Lunch is op eigen gelegenheid. 

 

 

Deelnemers over de reis in 2015 

“Ik denk nog steeds terug aan onze pel-

grimsreis op zoek naar Franciscus. 

Hij is mij zeer nabij gekomen en daarbij 

heeft het zelf aanwezig kunnen zijn in 

de omgeving waar hij verbleef zeker 

aan bijgedragen.” 

“Nog steeds zit mijn hoofd vol met heel 

veel indrukken, opgedaan in de dagen, 

waarin ik o.l.v. jullie de sporen van St. 

Franciscus heb gevolgd. De verhalen 

over zijn leven konden jullie zo beel-

dend vertellen. Het leven van St. Fran-

ciscus stond in het teken vol liefde voor 

de natuur en voor de verschoppelingen 

in de maatschappij. Dankbaar ben ik 

voor de diepgang die jullie mij hebben 

gegeven. Het heeft me echt goed ge-

daan” 
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  Programma (vervolg) 
’s Middags een stadswandeling. We bezoeken het geboortehuis 
van Franciscus, de kerk van Clara en St. Maria della Rose waar mo-
derne religieuze kunst tentoongesteld wordt. Daar is een  medita-
tief moment op haar plaats. 

Dag 3• zondag 8 oktober 2017 
10.00 een viering met de eigen groep in de San Stefano. 
Daarna drinken we koffie. 
We wandelen, al dalend door de wijngaarden, naar San Damiano, 
het klooster waar Clara met haar zusters woonden. Na bezoek 
wandelen we door de wijngaarden naar de St. Maria degli Angeli. 
In deze kerk begint en eindigt het leven van Franciscus.  Het omvat 
het oude klooster- Porziuncola-. 
Onderweg picknicken we. 
Na bezoek wandelen we terug met een schitterend zicht op Assisi 
op de heuvel in ons vizier.  Een wandeling van zo’n 10 km alles bij 
elkaar. 

Dag 4• maandag 9 oktober 2017 
We vertrekken met de bus naar Spello, een prachtig bewaard mid-
deleeuws stadje. Gids Patricia leidt ons hier rond.  
We lunchen hier. Daarna maken we een wandeling, begeleid door 
Patricia, in de omgeving van zo’n 2 uur. 
Vervolgens brengt de bus ons naar Rivotorto, waar een  beeld staat 
van de ontmoeting van Francuscus met de melaatse. Hier is tijd 
voor het verhaal van deze omkerende ontmoeting en een medita-
tie. 
Na bezoek brengt de bus ons terug naar het hotel. 

Dag 5• dinsdag 10 oktober 2017 
We worden met de bus of taxi’s naar de top van Monte Subasio gebracht, 
Via Strada Panoramique. Na een meditatie dalen we af, wandelend langs 
het monument van de wind, langs Fonte Bregnio met een pracht zicht op 

de vallei. We wandelen naar de Eremo delle Carcieri. Een wandeling 
van 3 uur ongeveer.   
De Carcieri is de plek waar Franciscus en andere broeders in een 
kluis in de bossen verbleven.  
Na bezichtiging en een meditatie op deze bijzondere plek worden 
we hier weer opgehaald en terug gebracht naar Assisi. 

 

Joke Litjens (reisleider) 

Pelgrimsreizen zijn door toeval op 

mijn pad gekomen vanaf 1998. Tot 

mijn grote vreugde is dit nu een 

groot deel van mijn werk. Tijdens 

deze reizen merk ik dat mensen bij 

hun “reis naar binnen” geholpen 

worden door meditaties én de ont-

moetingen met reisgenoten en reis-

ervaringen in het algemeen 

(onvoorziene omstandigheden, te-

genslagen en successen).  
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  Programma (vervolg) 
Dag 6• woensdag 11 oktober 2017 
We vertrekkken redelijk vroeg met onze koffers. De bus brengt ons 
naar Greccio, ( twee uur rijden) een kluizenarij waar Franciscus de 
eerste levende Kerststal bouwde. Een bijzondere plek en we be-
zoeken een grote verzameling uiteenlopende kersttaferelen van 
alle eeuwen. 
Lunch 
Vandaar rijden we naar het vliegveld in Rome voor de terugvlucht 
naar Schiphol 

 

 

Prijs: € 998,=  

toeslag 1-pers.kamer € 185,=.  

 

Reissom is inclusief: 

 Vliegreis 

 Bagage vrij tot 23 kg. per persoon 

 vervoer ter plaatse 

 2-persoonskamer op basis halfpension 

 Lunches (behalve dag 1 en 2) 

 DrieTour reisleiding Joke Litjens en Miriam Dirkx 

 Nederlandssprekende gids 

 entrees en fooien 

 kennismakingsbijeenkomst  

 

 

 

 

 

 

Mirjam Dirkx (reisleider) 

Het begeleiden van reizen ervaar ik als 

een ontzettend leuke uitdaging.  

Enerzijds prikkelt het mijn organisatori-

sche kwaliteiten, en anderzijds zoek ik 

ook hier diepgang. Als mensen met mij 

op reis gaan, dan moet het goed gere-

geld zijn. Maar graag schep ik ook 

ruimte dat je tot rust en tot je recht 

mag komen. Dan is ontmoeting moge-

lijk (‘ont-moeten’ in de zin van ‘zonder 

moeten’). Daar worden we als mens 

rijker van.  
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