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Kinderen bewegen, beleven en bezinnen tijdens
pelgrimstocht in Fryslân
Dertien van de achttien basisscholen van CBO Noardwest Fryslân gaan met hun groep
acht ‘pelgrimeren’. Tijdens deze pelgrimstocht staat ‘bewegen, beleven en bezinnen’
centraal. Het sluit aan bij waar het Christelijk basisonderwijs in Noardwest Fryslan
voor staat: ontwikkeling van jonge mensen is meer dan het bijbrengen van kennis en
vaardigheden, maar heeft juist ook te maken met socialisatie en persoonsvorming.
4e jaars studenten PABO van Stenden/NHL hebben voor de groepsleerkracht
lesmateriaal ontworpen dat gebruikt kan worden als voorbereiding.
De scholen gaan op dinsdag 15 mei van start. Groep 8 van de Prins Johan Friso
school uit Harlingen begint dan aan hun tocht. Andere scholen volgen tot de
zomervakantie.
De pelgrimstocht is een initiatief van Stichting Santiago aan het Wad, die tot 25 juli a.s. de
landelijke pelgrimestafette Camino der Lage Landen organiseert. Evenals de Camino der
Lage Landen is ‘Pelgrimeren voor de Jeugd’ georganiseerd in het kader van LeeuwardenFryslân Culturele Hoofdstad 2018 ( zie: www.santiagoaanhetwad.nl).
Een gesprek met elkaar met oog voor de omgeving
De scholieren beginnen in de Groate Kerk in Sint-Jacobiparochie: het begin van de Friese
pelgrimsroute Jabikspaad naar Santiago de Compostela. In groepjes van drie of vier gaat de
jeugd op pad in de omgeving onder begeleiding van een ervaren pelgrim. In totaal lopen de
kinderen ongeveer 7,5 kilometer. Tijdens de wandeltocht praten ze met elkaar en met de
begeleider en daarbij staan levensvragen centraal. Denk aan: ‘Wat vind je belangrijk in je
leven?’ en ‘Waarom vind je dat belangrijk?’ Tijdens het gesprek stimuleert de begeleider om
ondertussen met open ogen, neus en oren te wandelen. Op die manier genieten ze ook van
de omgeving.
Het licht doorgeven
De kinderen krijgen allemaal een pelgrimspas. Onderweg krijgen ze stempels op deze pas.
De pelgrimstocht voor de jeugd eindigt weer in de Groate Kerk. Hier wordt in een kring
ingegaan op hoe de kinderen de middag hebben beleefd. Tot slot geven de kinderen een
brandende kaars (het licht) door met een persoonlijke wens voor de ontvanger.

Noot voor de redactie: Voor vragen kunt u contact opnemen met Willem Reitsma,
algemeen directeur van CBO Noardwest-Fryslan, via 0517 - 380790 (w.reitsma@cbonwf.nl). Pers is van harte uitgenodigd voor de aftrap op dinsdag 15 mei.
Locatie: Groate Kerk Sint Jacobiparochie. Tijd: 13.00 uur

Een last van de schouder
Aan het einde gaan de scholieren naar de Jacobshoeve, vlakbij de Groate Kerk. Daar staat
een schaal waar ze een door hen meegenomen steentje kunnen achterlaten met een
persoonlijk geschreven tekst. Dit symbolisch een ‘last’ (of zorg) van de schouders afleggen is
ook een ritueel (Cruz de Ferro) van de pelgrim onderweg naar Santiago de Compostela.
Net als de pelgrim in het Spaanse Santiago ontvangt ieder kind na het volbrengen van de
tocht een speciale oorkonde, de Compostela aan het Wad.
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