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Op weg naar een bedevaartsplaats

Informatie

De waterput op de Sint Adelbertusakker en het graf van Sint
Adelbert waren in de tijd van steden en staten (1000 –
1500) belangrijke bedevaartsplaatsen. Mensen gingen om
allerlei redenen naar deze plaatsen toe.
Er waren veel bedevaartplaatsen en er waren ook heel veel
pelgrims die deze plaatsen bezochten. Ze maakten vaak
wandelingen van vele dagen om een plaats te bezoeken. Ze
kochten dan een pelgrimsteken zoals hiernaast. Het teken
werd op de mantel of hoed van de pelgrim vastgenaaid als
herinnering.
Tegenwoordig zijn er nog steeds mensen die
bedevaartsplaatsen als pelgrim bezoeken. Ze gaan
bijvoorbeeld naar de Sint Adelbertusakker, of de kapel van
Onze Lieve Vrouwe ter Nood, of maken een lange reis naar
Lourdes (F), of Santiago de la Compostella (Sp).

Pelgrimsteken uit Keulen (D)

Opdracht

Pelgrims gaan om verschillende redenen op bedevaart. Op het werkblad zeggen pelgrims waarom
zij op bedevaart gaan. Jij moet de goede reden er bij zoeken.

Deze moderne pelgrim heeft ook een stok.
Dat is handig om te klimmen en om honden
van zich af te houden.

Deze pelgrim is goed gekleed voor een
verre reis, maar loopt wel op blote
voeten. De stok kan hij gebruiken om
wolven van zich af te houden.

Werkblad - Op weg naar een bedevaartsplaats

1. Ik ben ziek en hoop te genezen

4. Ik heb slechte dingen gedaan en wil berouw
tonen

2. Ik wil me meer verbonden voelen met God

5. Ik wil weten hoe het is om een pelgrim te zijn

3. Ik ben ziek geweest, maar gelukkig weer
genezen

6. Ik heb gestolen en moet van mijn priester op
bedevaart

Welke reden hebben deze pelgrims om op bedevaart te gaan? Zoek bij elkaar
A. Boete doen

D. Vroomheid (om het geloof)

B. Dankzeggen

E. Nieuwsgierigheid

C. Een gunst afsmeken

F. Vergiffenis voor zonden

