
Huis voor de Pelgrim
Onze reizen brengen je verder

Parochiereis 
naar Assisi



Reizen is leuk. Onderweg zijn. 
Andere mensen ontmoeten. 
Nieuwe culturen ervaren.  
Sfeer proeven. Dat is spannend.  
Allicht. En soms wil je net iets 
meer: een reis die je verder 
brengt. Verder dan alleen maar 
naar een nieuw land of een  
andere omgeving. Een reis die  
je verder helpt op je levenspad. 
Die naast het onderweg zijn ook 
een inspirerende ervaring is.  
Vol rust en verstilling. En die 
misschien zelfs helpt om God op 
het spoor te komen. Als een echte 
pelgrim. Dat treft, want wij zijn 
het Huis voor de Pelgrim en onze 
reizen brengen je verder!  



In de Italiaanse plaats Assisi is de heilige Franciscus geboren 
en opgegroeid. En daar is ook zijn laatste rustplaats. Omdat Sint 
Franciscus de patroonheilige van onze parochie is, ligt het voor 
de hand om samen op weg te gaan naar zijn stad. Onderweg 
leren we elkaar kennen en doen we ervaringen op, die we thuis 
weer met anderen kunnen delen. Op bedevaart gaan, is een 
bijzondere ervaring. Samen op weg met ouderen én jongeren, 
gelovigen én zoekers. Mogen ervaren hoe geloof, hoop en liefde 
ons vreugde en bemoediging brengen. Samen betekenis geven aan 
onderweg zijn, dat is op bedevaart gaan. Samen bidden en zingen, 
vertellen en luisteren, lachen en huilen, elkaar helpen en geholpen 
worden, geloof en gevoelens delen, genieten van gezelligheid en 
plezier hebben met elkaar.

Parochiereis naar Assisi
H. Franciscusparochie Asten-Someren
30 september t/m 6 oktober 2017

Assisi



Assisi ligt in het dal van Spoleto, in het oeroude Umbrië, midden 
in Italië. Het is een licht bergachtig gebied met bossen en 
boomgaarden, terwijl de vele middeleeuwse stadjes tegen 
de bergruggen kleven. We noemen het franciscaans Italië, 
omdat dit het centrum is van de beweging waarmee Franciscus 
begon in de 12e eeuw. Hier heeft hij voor de vogels gepreekt. 
Hier temde hij een wolf. Hier bewerkte hij de vrede tussen 
machthebbers. Hier preekte hij de liefde van God voor de mens 
en heeft hij dat voorgeleefd. Hier begon hij de beweging van de 
Minderbroeders en in zijn spoor volgde Clara met haar Arme Zusters. 

Assisi is een historische plaats, een stukje paradijs. Daarom willen 
wij daarheen, samen. Door Gods ingeving stapte Franciscus in dat 
dal van zijn paard en omhelsde hij de melaatsen. Achter de zweren 
zag hij een mens, op zoek naar liefde, geluk en genegenheid. Zo werd 
de koopman een minderbroeder met een sober leven. Franciscus 
kreeg hier een bijzondere opdracht. Lopend door het land rond Assisi 
kwam hij bij een vervallen kerkje. Vanaf het kruisbeeld in de kerk 
van San Damiano sprak Jezus tot Franciscus en gaf hem de opdracht: 
‘Herstel mijn kerk’. Franciscus herstelde het kerkje, maar ‘kerk’ had 
hier een andere betekenis. Jezus bedoelde de gemeenschap, 
het geloof. Daarom is het goed om samen op weg te gaan, 
op zoek naar de bronnen van ons geloof. Naar de betekenis van 
Franciscus in deze wereld.

Op 4 oktober, de feestdag van Franciscus (én Werelddierendag) 
zijn we in Assisi. De belangrijkste dag van de Franciscanen maken 
wij met hen mee! Dat wordt een groot feest!

Gaat u mee? Ik hoop het van harte!

Een hartelijke groet,
pastoor Pieter Scheepers



Franciscus van Assisi

Franciscus (1181/82-1226) was de zoon van een welgestelde 
lakenkoopman uit Assisi. Zijn moeder gaf hem de naam Johannes. 
Volgens sommige bronnen zou zijn vader die naam bij thuiskomst 
van een zakenreis naar Frankrijk hebben veranderd in Francesco: 
Fransman. 
 
In zijn jeugd leidde Franciscus nogal een wild leven. Bij een veldslag 
tussen Assisi en Perugia werd hij in 1202 krijgsgevangen genomen. 
Hij was toen ongeveer 20 jaar oud. Na een jaar kwam hij vrij, 
maar was daarna lang en ernstig ziek. Weer aan de  beterende hand 
werd Franciscus bijzonder getroffen door het leed van de melaatsen. 
Hij bekeerde zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid 
aan de armen. 
 
Hij trok zich als een kluizenaar terug in de eenzaamheid en wijdde 
zich aan de melaatsen, het herstellen van kerkjes en aan het gebed. 
Zelf wilde hij de allerarmste zijn. Er sloten zich steeds meer mannen 
bij hem aan. Dat was het begin van de Minderbroeders. 

Franciscus is ook bekend vanwege zijn liefde voor de natuur. 
Aan het einde van zijn leven schrijft hij een lofzang op de natuur: 
het Zonnelied (zie achterpagina). Op 24 september 1224 ontving 
Franciscus de stigmata. Hij stierf op de avond van 3 oktober 1226.

Assisi is een historische plaats, 
een stukje paradijs.



Hoogtepunten programma

Assisi 
Assisi is de geschiedenis ingegaan als de stad van Sint Franciscus, 
de 13e-eeuwse stichter van de Orde der Minderbroeders. 
Maar Assisi is net zo goed de stad van de heilige Clara, een tijdgenoot 
van Franciscus en stichteres van de Clarissen, de vrouwelijke tak 
van de Franciscanen. Door hen beiden werd Assisi een van 
de bekendste bedevaartplaatsen van Italië. 
 
Assisi ligt in de regio Umbrië en telt zo’n 25.000 inwoners. Het stadje 
met heuvelachtige, smalle straatjes en pittoreske winkeltjes trekt 
jaarlijks duizenden pelgrims en toeristen. De stad is gebouwd op een 
helling, die aan de ene zijde uitkijkt over het dal van Spoleto en aan 
de andere kant uitzicht biedt op het 15 km verderop gelegen Perugia. 

Porziuncola Een doorkijkje in Assisi



Sint-Franciscusbasiliek
Belangrijkste plek in de stad is de 13e-eeuwse Sint-Franciscus-
basiliek met een crypte, een beneden- en een bovenkerk. 
De bouw ervan begon in 1228, twee jaar na de dood van Franciscus. 
De benedenkerk met crypte werd in de rots uitgehouwen. In 1230 
kon het lichaam van Franciscus worden bijgezet. De bovenkerk werd 
direct daarna op de benedenkerk gebouwd. In het schip zijn fresco’s 
te zien, die het leven van Franciscus uitbeelden. Sinds 1253 geldt 
de basiliek als hoofdkerk van de Franciscanen. In 1754 werd de kerk 
verheven tot basiliek en tot pauselijke kapel. In 1997 werd de basiliek 
door een aardbeving getroffen. Bij het instorten van het dak van 
de bovenkerk werden vier mensen gedood. Een deel van de 
oorspronkelijke fresco’s werd verwoest. Zij konden gereconstrueerd 
worden door het gruis als een puzzel van 300.000 stukjes in elkaar 
te leggen. Sinds 2000 staat de basiliek op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. 
 

Een doorkijkje in Assisi Sint Franciscus De steile straatjes van Assisi



Mariabasiliek
De Basilica di Santa Maria degli Angeli is een monumentale kerk 
uit de late Renaissance aan de voet van de heuvel van Assisi. 
De basiliek werd over een kleine kapel heen gebouwd, 
de zogenaamde Portiuncula - dit is de heiligste plaats voor 
de Franciscanen. Daar ontving de jonge Franciscus van Assisi 
een helder besef van zijn roeping en nam hij afstand van de wereld 
om, te midden van de armen, in armoede te leven. De Transitokapel 
is de kleine ruimte waar Sint Franciscus stierf. Het was een klein 
optrekje dat diende als verblijfplaats voor de zieken.
 
Kluis
Midden in een bos van steeneiken ligt een kluis, Eremo delle Carceri, 
waarin Franciscus zich regelmatig terugtrok. Nadat hij hier een boom 
gezegend had, zou daaruit een groot aantal vogels zijn opgevlogen: 
een symbool van de verspreiding van de franciscanen over de wereld. 
Via nauwe doorgangen van het klooster is de grot van Franciscus 
te bereiken.
 

Santa Maria degli Angeli Eremo delle Carceri



San Damiano
Het klooster San Damiano en het aangrenzend kerkje staan op 
een eenzame plek te midden van cipressen en olijfbomen. Hier werd 
Franciscus zich bewust van zijn roeping en schreef hij het Zonnelied. 
Het strenge, sobere interieur vormt een ontroerend voorbeeld 
van een 13e-eeuws franciscanenklooster.
 
Clarissenkerk
De kerk van de Heilige Clara, de Santa Chiara, werd twee jaar na 
de dood van Clara gebouwd. In de crypte staat een bergkristallen 
kist, waarin haar gebalsemde lichaam rust. Het wereldberoemde 
kruisbeeld van San Damiano hangt in het aangrenzende 
San Giorgiokerkje.

Rivotorto
Rivotorto is de plaats waar de eerste volgelingen van Franciscus van 
Assisi samen leefden. Later trokken de volgelingen naar Porziuncola, 
waar zich nu de Basilica di Santa Maria degli Angeli bevindt.
 

San Damiano RivotortoEremo delle Carceri



Spoleto
Een van de oudste steden in de regio is Spoleto. Zoals de meeste 
Umbrische steden ligt deze stad boven op een heuveltop. 
“Je kunt nooit de stad bereiken, zonder naar boven te klimmen,” 
schreef paus Pius II al mopperend in 1462 toen hij door Umbrië 
reisde. Een doolhof van nauwe straatjes en steegjes met trappen leidt 
naar het fort uit de 14e eeuw de Rocca dei Papi (burcht van de Pausen). 
Aan de voet van het fort stuiten bezoekers op een enorme stadsmuur, 
die al uit de tijd van de Etrusken stamt en de latere Romeinse kolonie 
Spoletium ommuurde. Zelfs de beroemde veldheer Hannibal hield 
de onneembare stad na een lang beleg voor gezien en moest 
de aftocht blazen. Aan de rand van Spoleto overspant 
het monumentale aquaduct Ponte delle Torri de diepe Tessinoravijn. 
Een knap staaltje van bouwkunst is deze te voet toegankelijke brug. 
Met tien Romaanse bogen vormt het een overspanning van 
200 meter lang en een hoogte van 80 meter.

Spoleto



Montefalco
Het Balkon van Umbrië. Zo wordt Montefalco ook wel genoemd. 
De stad dankt haar bijnaam aan de buitengewone panoramische 
ligging boven de Valle Umbra. Het stadje ligt op de top van een 
heuvel en wordt omringd door stadsmuren met vijf stadspoorten. 
De belangrijkste bezienswaardigheid is de museumkerk 
Sint Franciscus met prachtige fresco’s.

Gubbio
Gubbio was in de middeleeuwen een machtige, welvarende stad, 
die een belangrijke rol speelde in het leven van Franciscus. In de stad 
zou Franciscus van Assisi een bloeddorstige wolf tot een tam beest 
“bekeerd” hebben. De straten, gebouwen, kerken en huizen hebben 
er hun oorspronkelijke bekoring niet verloren en het oude 
middeleeuwse aanzicht van de stad is bijzonder goed bewaard 
gebleven. 

Gubbio



Reisgegevens

Datum
• 30 september t/m 6 oktober 2017

Reissom
• € 695 per persoon op basis van een tweepersoonskamer
• € 150 toeslag eenpersoonskamer

De reissom is inclusief
• vervoer per luxe touringcar
• overnachting in Oostenrijk tijdens de heen- en terugreis 
 op basis van half pension, verblijf op een tweepersoonskamer 
 met bad/douche en toilet.
• vier overnachtingen in hotel Domus Pacis in Assisi - op basis 
 van half pension, verblijf op een tweepersoonskamer 
 met bad/douche en toilet
• in Assisi zijn water en wijn inbegrepen bij de maaltijd
• lunchpakket op dag 4
• entree Franciscusbasiliek 
• audiosysteem tijdens verblijf in Assisi 
• toeristenbelasting
• begeleiding door pastoor Scheepers en Marloes Robben 
• uitgebreide reisinformatie en gebedenboek
• collectieve reisverzekering 
 (voor deelnemers die in Nederland wonen)

Annuleringsverzekering
In de reissom is géén annuleringsverzekering opgenomen. 
Wij raden u aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.





Opstapplaats
De parochiereis naar Assisi vertrekt vanaf de H. Maria 
Presentatiekerk, Wilhelminastraat 3 in Asten. 

Reisdocumenten
Om aan deze reis te kunnen deelnemen, dient u over een geldig 
paspoort of identiteitskaart te beschikken.

Algemene reisvoorwaarden
Op deze reis zijn de algemene voorwaarden van het Huis voor 
de Pelgrim van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden 
op onze website of verkrijgbaar bij ons kantoor.

Let op!
Van de deelnemers wordt een redelijke conditie verwacht.

Informatie en aanmelding
Heeft u interesse om mee te gaan? Vul dan per persoon het bijgaande 
aanmeldingsformulier in. Heeft u nog vragen? Neem dan contact 
met ons op: info@huisvoordepelgrim.nl of 043 321 57 15.

Spreuk Graf Sint Franciscus



Foto pagina 1:  Assisi
Foto pagina 16:  Interieur Santa Chiara

Graf Sint Franciscus



Huis voor de Pelgrim
Raadhuisplein 1, 6226 GN  Maastricht
043 – 3215715
info@huisvoordepelgrim.nl
www.huisvoordepelgrim.nl

Zonnelied van Sint Franciscus 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig uw naam te noemen. 
Wees geprezen, mijn Heer met al Uw schepselen,
vooral door mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken. 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt. 
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.
Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk. 
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons voedt en leidt,
en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.
Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. 
Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.
Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten. 
Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.
Prijs en zegen mijn Heer,
en dank en dien Hem in grote nederigheid.


