DEELSESSIE EEN STADSPELGRIMAGE ROND DE ZEVEN
WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
1. Workshopleider: Jan Maasen, medewerker diaconie en missiesecretaris bisdom
Rotterdam. Lid Iona Community. Auteur van “Stadspelgrimage als methode van
diaconaal leren” in: Diaconaal Doen Doordacht. Handboek Diaconiewetenschap,
Utrecht, 2018, p. 160-173. Email: j.maasen@bisdomrotterdam.nl
2. Kennismaken: naam – woonplaats – kerk
3. Inventarisatie ervaringen
Wie heeft ervaring met pelgrimeren? Waar naar toe? (Pelgrimeren is ‘een religieus
geïnspireerde individuele of collectieve tocht naar een heilige plaats’ – Margry)
Wie heeft wel eens meegedaan aan:
 Kerkenpad?
 Multiculturele of multireligieuze wandeling?
 Emmauswandeling of stiltewandeling? Een kleaster-kuier in Jorwert?
 Hofjestocht of armenzorgwandeling?
 Klimaatloop (2015) of scheppingswandeling?
 Walk of Peace (landelijk of lokaal)?
 Pelgrimstocht Vastenactie of kruisweg van de barmhartigheid (Goede Vrijdag
Utrecht)
4. Stadspelgrimage (z.o.z.)
5. Casus Zoetermeer (z.o.z.)
6. Enige tips
 Organisatiegroepje met pastorale beroepskracht en iemand met lokale historische
kennis
 Wisselwerking tussen halteplaatsen en route. Welke plaatsen lenen zich bij uitstek
voor ontmoetingen en verhalen? Beschikbare tijd beperkt omvang route.
 Bewaak het spirituele karakter. Bouw bewust momenten voor bezinning, stilte of
lied in. Vorm van ‘liturgie onderweg’.
7. Als je in je eigen dorp/stad een stadspelgrimage zou organiseren, welke plekken
zouden zeker moeten worden aangedaan? Denk eens een paar minuten na.
8. Wie/welke organisatie kan je bij de organisatie betrekken? Binnen en buiten je lokale
gemeente?
9. Voor wie zou deelname interessant zijn? Publiciteit.

Stadspelgrimage
Een stadspelgrimage is “een tocht langs diaconale plekken uit verleden en heden, waarbij
onderweg via ontmoetingen en verhalen, gedichten, gebeden en liederen stil gestaan wordt bij
de christelijke dienst van zorg, solidariteit en verzet ten behoeve van mensen in nood” (p.
160)
Casus Zoetermeer
Werk van barmhartigheid
Hongerigen voeden

Locatie
parochiecentrum

Dorstigen laven

kerkgebouw

Zieken bezoeken

Dorpsstraat 76

Naakten kleden

Plesmanstraat

Gevangenen bezoeken

Zicht op PI

Dorpsstraat 99
Vreemdelingen herbergen

Dorpsstraat 121 De
Meerbloem

Doden begraven

Wilhelminapark en
Oude Kerk
begraafplaats achter
katholieke kerk

Inhoud
Presentatie door Voedselbank
Verhaal over de Heilige Geestmeesters
(sinds 1514) en hun nazaten (Politiek
Armbestuur en vanaf 1780 RK
Armenkas)
Grote waterput, deels onder huidige
kerk. Voor aanleg waterleiding in 1928
was dit voor bevolking Zoetermeer een
reservoir voor schoon drinkwater in
tijden van droogte
Gebouw Groene Kruis, neutrale
landelijke vereniging voor
wijkverpleging. Zoetermeer heeft nooit
een Wit-Gele Kruisafdeling gekend.
Sommige artsen ‘vergaten’ rekeningen
voor arme patiënten.
Nieuwe locatie Schuurtje van
Vincentius. Tweedehands kleding en
andere goederen. Vincentius Zoetermeer
bestaat sinds 1913 en heeft nu bijna 80
leden.
Zoetermeer heeft sinds 1995 een
Penitentiaire Inrichting (wegens
tijdgebrek niet langs gelopen).
Voorheen Christelijke School. In 1945
tijdelijke gevangenis voor NSB-ers
Voor aanleg A12 was Dorpsstraat de
doorgaande weg van Den Haag naar
Gouda en Utrecht: 5 herbergen.
In 17de tot 19de eeuw Duitse
seizoenarbeiders (hannekemaaiers)
Gedenkplaatsen oorlogsslachtoffers en

graf zuster Mulder, vanaf 1923 bijna 50
jaar de vroedvrouw van Zoetermeer. Ze
werd 102 jaar.
Tabel: Schematische opzet stadspelgrimage Zoetermeer

