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Traditie

De Pinkstervoettocht van de Franciscaanse
Beweging kent een lange traditie. In 1970
vond de eerste meerdaagse wandeltocht
plaats. De Pinkstervoettocht van 2017 is
dus de 48ste op rij en wordt dit jaar gelopen
rond Overasselt, Gelderland. De laatste
jaren doen er tussen de 100 en 150 mensen
mee. Lopen brengt niet alleen aandacht 
voor de natuur maar ook verbondenheid 
en eenvoud. Tijdens de Pinkstervoettocht 
ben je verbonden met de deelnemers en de 
natuur, zoals ook Franciscus van Assisi die 
verbondenheid moet hebben ervaren, getui-
ge het Zonnelied dat hij schreef.

Praktische informatie
2 - 5 juni 2017
Het Buitencentrum
Sint Walrickweg 9
6611 KG Overasselt

Contact
info@franciscaansebeweging.nl
of 073 – 6131340

Van der Does de Willeboissingel 11 
5211 CA ’s-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

facebook.com/vredeenallegoeds
twitter @vredenallegoeds

De Franciscaanse Beweging brengt 
mensen samen die zich aangetrok-
ken voelen tot het gedachtegoed 
van Franciscus en Clara van Assisi. 
Hun levenswijze inspireert om 
eenvoudig, betrokken, kwetsbaar 
en vredelievend door het leven te 
gaan. Zij hechtten niet aan status 
of materie en hadden onvoorwaar-
delijk lief. Hun compassie heeft 
velen in het hart geraakt, en doet 
dat tot op de dag van vandaag. 
Kernwaarden van de FB zijn: een-
voudig, betrokken, kwetsbaar  
en vredelievend.  

„Om broeder zon 
die voor ons de dag tot dag maakt en 

met licht en kleur 
stralend heen wijst naar de bron die 

het leven in zijn volheid raakt.’’
-

Uit Zonnelied van R. v. Grinsven 



Deelname

Het Buitencentrum heeft twee- en meer-
persoonskamers. Geef bij je aanmelding je 
voorkeur aan. 
Vergeet niet zelf een dekbed/ slaapzak en 
beddengoed mee te nemen.

Tarieven

- Volwassenen (geen lid van de FB): € 125,-
- Leden FB en minima: € 105,-
- Jongvolwassenen en studenten 
   (18 – 30 jaar): € 85,-
- Jongeren (13-17 jaar): € 75,-
- Kinderen 0-12 jaar: € 50,-

* Deelnemers kunnen alleen aan het gehele 
weekend deelnemen.
* Een aanmelding is pas definitief als de 
betaling is ontvangen.
* Annuleringskosten: tot 14 mei € 20,- , 
daarna € 60,-.

De 48e Pinkstervoettocht wordt dit jaar 
georganiseerd in Overasselt in Gelder-
land. We zijn te gast in Het Buitencentrum, 
een prachtige locatie in de schitterende 
omgeving tussen Nijmegen en Groesbeek.  
Het gebied is gelegen in het uitgestrekte 
natuurreservaat De Hatertse en Overasselt-
se Vennen. Zover je kunt kijken zie je heide, 
vennen en bossen.

Deze groepsaccommodatie heeft twee- en 
meerpersoonsslaapkamers en ligt op een 
prachtig buitenterrein midden in de natuur 

Aanmelden

In de webshop op 
franciscaansebeweging.nl onder 
‘aanmelden’ vind je de verschillende
mogelijkheden. Geen internet? Bel
dan gerust even naar 073-6131340.

Maak het juiste bedrag over op
bankrekeningnummer
NL95 TRIO 019.83.68.275 ten
name van Franciscaanse Beweging
in Den Bosch onder vermelding
van ‘PV17’ en de naam/namen van
de deelnemer(s).

Voor meer informatie kun je terecht
bij het Dienstencentrum van de
Franciscaanse Beweging,
Van der Does de Willeboissingel 11,
5211 CA Den Bosch
Tel: 073-6131340, e-mail:
info@franciscaansebeweging.nl

Eén week voor de voettocht ontvang
je nadere informatie over locatie,
aanvangstijd, programma etc.

en tegenover een mooi ven. Het Buitencen-
trum beschikt verder over een overdekte 
binnenplaats en verschillende terrassen.

Het jaarthema van de Franciscaanse 
Beweging, ‘het lied van broeder zon’, het 
Zonnelied of de lofzang van de schepselen, 
staat centraal tijdens de Pinkstervoettocht. 
Tijdens de gesprekken onderweg, in de ont-
moetingen, de bezinningsmomenten, vierin-
gen en workshops in het Pinksterweekend is 
er extra aandacht voor deze beroemde tekst 
van Franciscus. 

Hij schreef deze tekst op het einde van zijn 
leven. In dit lied of deze lofzang komt zijn 
verbondenheid met de hele schepping tot 
uiting.

Hij benoemt de zon, de maan, de sterren, 
onze zuster moeder aarde die ons voedt met 
haar vruchten en bloemen groeien doet. 
Broeder vuur, zuster water, broeder wind en 
ook de mens worden genoemd in het lied. 
Samen zijn we met alle levende en niet-le-
vende elementen verbonden als broeders en 
zusters en maken we deel uit van de gehele 

schepping.
Tijdens de Pinkstervoettocht worden er in 
groepen van acht tot tien deelnemers wan-
deltochten gemaakt van 8 of 16 kilometer. 
Er zijn groepen voor volwassenen, er is een 
kinder- en tienergroep en net als vorig jaar 
een aparte loopgroep voor twintigers. Ou-
ders helpen waar nodig mee bij de kinder-
groep. 

´s Ochtends en ‘s avonds vinden er verdie-
pende vieringen plaats. Op zaterdag- en 
zondagavond is er (onder voorbehoud) een 
‘open podium’ bij een kampvuur.
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