Pelgrimeren
Pelgrimeren is een vorm van meditatief
wandelen. Meestal zijn pelgrimstochten lange
afstandswandelingen die langs meerdere
plaatsen leiden.
Deze pelgrimsroute bestaat uit acht korte
wandelingen en kent slechts één standplaats:
het mooie Brabantse dorp Bergeijk met zijn vele
mogelijkheden om te kamperen of te verblijven.
Tijdens deze acht routes maak je kennis met de
acht meest bekende levensbeschouwingen:
Hindoeïsme, Boeddhisme,
Shintoïsme, Taoïsme,
Jodendom, Christendom,
Islam en Sjamanisme.
Routekaarten
Van elke route bestaat een aparte routekaart
met korte achtergrondinformatie,
overwegingen voor onderweg
en bijzondere plekken.
Deze kun je downloaden op
www.francienvandebeek.nl/pelgrimsroutes
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