Word ook
pelgrim in
Groningen
Download de gratis
pelgrimswandelingen
op www.spig.nl.
Pelgrimeren is
onthaasten
wandelen en wortelen
de natuur beleven
het landschap lezen
cultuurhistorie ontdekken
kerken en kloosters bezoeken
bezinnen en inspireren
spiritualiteit ervaren

Ga je mee op ontdekkingstocht?
.....door uitgestrekte natuurgebieden,
schilderachtige dorpen, honderden wierden,
middeleeuwse kloosterterreinen, kerken met
pastelkleurige fresco’s gebouwd van Groningse
‘terra cotta’, door eindeloze ruimtes...
.....langs vruchtbare akkers, monumentale
boerderijen, statige landhuizen en borgen, kleine
huisjes, meren en een kilometerslange kustlijn
waar je de stilte nog kunt ‘horen’.
Stichting Pelgrimeren in Groningen (SPiG)
heeft rond het fraaie Groningse erfgoed
200 informatieve r outes uitgestippeld.

Een uitgebreid netwerk
van 2500 km met 200
pelgrimswandelingen
ligt voor je voeten
Volg het spoor dat andere pelgrims voor jou
in kaart hebben gebracht:
62 op elkaar aansluitende dag-etappes van
ca. 21 km (totaal 1300 km)
138 rondwandelingen van ca. 8 km
(totaal 1200 km)
7 georganiseerde pelgrimswandelingen
per jaar met gids

Je kunt een dagdeel op pad, maar ook
meerdaagse tochten maken van 2 tot 25 dagetappes, als backpacker of B&B-recreant.
Elke rondwandeling of dag-etappe heeft een
eigen pagina op www.spig.nl met alle praktische
informatie die je nodig hebt om te pelgrimeren
zoals jij dat wilt:
routekaart
route digitaal in gratis APP Viewranger
routebeschrijving als tekstbestand
GPX-bestand
cultuurhistorisch informatiebestand
adressen en telefoonnummers kerken, levens
middelenwinkels op de dagetappes en info
over parkeerplaatsen, bushaltes, treinstations,
campings en B&B’s bij begin- en eindpunten.
Je kunt alle informatie per onderdeel gratis
downloaden.

Volg ons op

Pelgrimeren
in Groningen

www.spig.nl

SPiG heeft samenwerkingsovereenkomsten
met de Stichting Oude Groninger Kerken
en de Raad van Kerken in Groningen.
Al 130 kerken op de routes zijn open voor
pelgrims. De openingstijden en de adressen en
telefoonnummers van de sleutelbeheerders
staan vermeld bij de wandeling op de website.

Pelgrimeren is meer dan wandelen langs
bezienswaardigheden. Het is ook een reis
door twintig eeuwen spiritualiteit.
Pelgrimeren is stilstaan bij jezelf en luisteren
naar wat jou beweegt en dat betekent voor
elke pelgrim weer iets anders. We bieden een
pakket dat iedereen zelf kan samenstellen.
Op onze website www.spig.nl staan bij elke
wandeling dan ook een bezinningswerkvorm
voor iedereen en een christelijke spiritualiteits
werkvorm voor wie dat wil. Dit kan een tekst,
kunstwerk, een inspirerend mens, creatieve
werkvorm, muziek of een liturgisch gebruik zijn.
Ook deze bestanden kun je gratis downloaden.
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GRONINGEN

2500 wandelkilometers
dwars door
2500 jaar geschiedenis

Sta je graag eens stil bij het
leven terwijl je beweegt?

Leefbaarheid

Paradijs voor pelgrims
“Pelgrimeren is voor mij al wandelend, zonder
doel, de ruimte verkennen en het landschap
lezen, maar vooral ook spiritualiteit ervaren.
Ik deel graag dat wat ik zie en wat mij raakt,
gratis en belangeloos. Groningen heeft zoveel
moois te bieden; het is één grote inspiratiebron.
Als je er oog voor hebt, kun je de geschiedenis
van 25 eeuwen zien. Je kunt er voor jezelf uit
halen wat je zoekt. Wij, van Stichting Pelgrimeren
in Groningen, helpen je graag op weg.”
Peter Dijkstra
pelgrim, gids en voorzitter van SPiG

www.spig.nl

Word ook pelgrim in Groningen! Maak de pelgrimage van je keuze op www.spig.nl,
download gratis de informatie en ga op pad wanneer het jou uitkomt. Of sluit je aan bij
een pelgrimsgroep voor een rondwandeling met een ervaren gids. Aanmelden kan online.

Stap
voor stap
onthaasten
zonder doel
even tijdloos
wandelen
door 25 eeuwen
geschiedenis
en ons
bezinnen
en
verwonderen
in het
Toscane van het Noorden

Laten we gaan
pelgrimeren
in Groningen

