
 
Jaarthema 2017:  
reformatie – oecumene 
Precies vijf eeuwen geleden, in 1517, 
publiceerde Martin Luther zijn 95 stellingen in 
Wittenberg (D.). Hiermee begon de Reformatie, 
die een enorme impact had op heel Europa.  
Wereldwijd wordt in 2017 stilgestaan bij vijf 
eeuwen Reformatie (opening 31 oktober 2016 
in Lund, Zweden; sluiting 31 oktober 2017 in 
Utrecht). In dit kader zullen we op onze 
pelgrimstocht 2017 bijzonder 
stilstaan bij de christelijke 
oecumene. Wat helpt (en wat 
belemmert) ons als 
christenen om met elkaar de 
Weg van Jezus te gaan? 
 

 
onze gids 

Erasmus 
1466 – 1536 

Tijdgenoot van 
Martin Luther was 
Erasmus van 
Rotterdam. Hij 
woonde lange tijd in 
Engeland, waar hij 
getuige was van de 
kerkscheuring onder 

koning Henry VIII, en enkele jaren in de 
Bourgogne, vanwaar hij een zeer vurige 
correspondentie met Luther onderhield. In 
een tijd van heftige verdeeldheid en 
polarisatie pleitte Erasmus juist voor een 
hervorming binnen de katholieke kerk. 
Op onze tocht staan we dagelijks stil bij 
momenten uit zijn leven en overwegen we 
enkele teksten van zijn hand. 
 

totale loopafstand: 184 km 
kosten € 790,-- p.p. 
 
Eerdere pelgrimstochten vanuit ’t Österke 
2014 Susteren – Aachen – Kornelimünster 
2015 Eifel (Kornelimünster – Prüm) 
2011 Eifel (Prüm – Echternach) 
2012 Echternach – Trier – Schengen  
2013 Schengen – Metz – Pont-à-Mousson 
2014 Pont-à-Mousson – Toul – Contrexéville 
2015 Contrexéville – Langres – Dijon 
2016 Dijon – Beaune – Taizé – Cluny 
 

 
 
za 10 dec 2016 trainingsdag 
Wilhelminaberg Landgraaf 
 
 
 
 
Noteer vast: Peerkepad II (68 km) 
11 – 13 sep 2017 Achelse Kluis – Tilburg 
in de voetsporen van Peerke Donders 
 
 
 

 parochiehuis ’t Österke (in de toren) 
Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy  
tel. 0495-563323 (di-do 09.30-12.00 u) 

 

parochiehuis ’t Österke Stramproy  
 

pelgrimstocht Rhône-Alpes 
Cluny – Montverdun 

 

8 – 18 mei 2017 
 

Sinds 2011 wordt vanuit 
Parochiehuis 't Österke een 
meerdaagse pelgrimstocht 
georganiseerd over de Camino 
naar Santiago de Compostela. 
Via de Eifel, Luxemburg en de 

Bourgogne zijn we inmiddels gekomen tot Cluny 
met de restanten van zijn monumentale 
Middeleeuwse abdij. 
 

De voettocht 2017 voert door de 
departementen Rhône en Loire, langs 
Middeleeuwse kerken, kastelen en 
(voormalige) kloosters. Dagelijks is er 
tijd voor bezinning en verdieping.  
 
 

 
Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire 



 

beknopt programma 
niveau: zwaar 
 

maandag 8 mei 
06.45 uur Pelgrimsmis in de St. 
Willibrorduskerk, Stramproy; 
aansluitend autovervoer naar Hamont; 
per trein van Hamont naar Cluny; 
avond: sight seeing in Cluny 
 
dinsdag 9 – woensdag 17 mei 
Van Cluny naar Montverdun (184 km). 
Dagelijks lopen we 18 tot 28 km. Vijf 
dagetappes zijn zwaar (veel hoogtemeters). 
Overnachting in pensions, hotels en gîtes. 
Onderweg nemen we tijd voor ontmoeting, 
groepsgesprek, verdieping en 
eucharistievieringen in de plaatselijke kerken. 
Ook maken we kennis met de plaatselijke 
cultuurgeschiedenis (historische kernen, 
kloosters).  
 
donderdag 18 mei 
Trein Montverdun – Hamont;  
aansl. autovervoer naar Stramproy. 
18.15 u (o.v.b.) afsluitende eucharistieviering; 
gezamenlijk diner en afscheid 
 

 
Montverdun 

Praktische info 
Deelnemers: Het aantal deelnemers is 
beperkt. Inschrijving gebeurt in volgorde van 
opgave d.m.v. bijgevoegd formulier.  
Conditie: het is noodzakelijk dat u over een 
goede conditie beschikt en gewend bent om 
middellange afstanden te lopen. Vanwege het 
zware parcours (Rhône-Alpes) dient u goed in 
staat te zijn, over langere afstanden te 
klimmen.  

 

La Bénisson-Dieu 

Kosten  
€ 790,-- p.p., inbegrepen: 
 vervoer Stramproy – Frankrijk v.v. per 

carpool / trein / touringcar 
 alle overnachtingen (o.b.v. twee- of 

meerpersoonskamers); 
 alle maaltijden (m.u.v. 8 en 18 mei); 
 bagagevervoer; 
 deelname aan de inleidingen, teksten; 
 rondleidingen; 

Niet inbegrepen: 
 consumpties 
 excursies op eigen gelegenheid 
 verzekeringen 

 
Wijzigingen voorbehouden; hierover wordt u vóór en 
tijdens de reis tijdig ingelicht. 

OPGAVEFORMULIER 

 
naam       

adres       

code, plaats      

telefoon       

e-mail       

Polis-nr. ziektekostenverz.    

maatschappij      

Ik neem deel aan de voettocht Cluny – 
Montverdun van 8 tot 18 mei 2017. 
 
datum       

handtekening      

U meldt zich aan als deelnemer aan de 
voettocht door dit formulier ingevuld en 
ondertekend uiterlijk op 4 januari 2017 te 
verzenden naar / bezorgen bij parochiehuis 
’t Österke, Kerkplein 1, 6039 GH  Stramproy, 
en tevens vóór 4 januari 2017 een 
aanbetaling van € 150,-- over te maken naar 
bankrek. nr. NL78 RABO 0149 9062 34 t.n.v. 
R.K. Par. H. Willibrordus. Het resterend 
bedrag betaalt u vóór 31 maart 2017. 

 


