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LEIDEN - De Leidse Binnenstadsge-

meente bestaat met Pinksteren 25
jaar. De voorbereidingen voor een
feestelijke herdenking zijn in. voile
gang. Zo zal er op 8, 9 en 10 juni een
pelgrimsreis worden -georganiseerd
van Haarlem via Leiden naar Den
Haag. Dit in samenwerking met de
Doopsgezinde gemeente Haarlem
en de Haagse Kloosterkerk. Ds. Margreet Klokke van de Binnenstadsgemeente is een van de initiatiefnemers.
Deze reis wordt gezien als een pilot.
Als het succesvol verloopt, wordt het
een jaarlijks evenement.

Pelgrimage met in de zuil de Jacobsschelp (Archieffoto: pr).

door naar Leiden. Daar arriveren
ze . op Pinksterzondag. Ze vieren
samen het Feest van de Geest en
gaan aan tafel in de Hooglandse
Kerk. Daar is iedereen van harte
welkom. Daama volgt er een overnachting in Leiden en wandelen
ze op maandag 10 juni door naar
Den Haag. Met een viering en een
maaltijd in de Kloosterkerk eindigt
de reis. "Je kunt pelgrimeren door

zelf op weg te gaan", maar, zegt ds.
Klokke: "Je kunt ook meedoen door
thuis te blijven. Want een pelgrim
is nergens zonder pleisterplaatsen.
De pelgrim is aangewezen op gastvrijheid van anderen.' Pelgrimeren
is ook een oefening in ontvangen,
niet alleen voor wie op weg gaat,
maar ook voor wie langs die weg
staat". •

door Cent van Vliet
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"Pelgrimeren is van alle tijden en
tegenwoordig weer razend populair. Door op weg te gaan zet je niet
alleen je lijf in beweging. Je hart en
je ziel worden ook soepel en warn1.
Je hoofd raakt door het lopen lekker leeg en al je zintuigen staan op
scherp. Onderweg ontmoet je allerlei mensen", aldus Ds. Klokke. Sommige pelgrims zeggen dat ze zichzelf tegenkomen, anderen vertellen over ontmoetingen met de Bron
van het Leven. De reis kan overal
heen gaan, want de bestemming
is niet zo belangrijk. Een pelgrim
is vooral benieuwd naar de weg en
naar wat die weg te geven heeft.
Dat blijkt pas onderweg, dat weet je
nooit van tevoren. Bij pelgrimeren
is de weg eigenlijk het doel. Tussen
Haarlem, Leiden en Den Haag loopt
een oud pelgrimspad. Het is onderdeel van de beroemde route naar
Santiago de Compostella. Langs dit
pad staan drie prachtige kerken: de
monumentale Doopsgezinde Vermaning, verscholen in het hart van
Haarlem, de magnifieke Hooglandse Kerk, die hoog en licht uittorent
boven de Leidse binnenstad en tenslotte de Haagse Kloosterkerk, een
schitterend juweel aan het statige
Lange Voorhout. Ds. Klokke: "Pinksteren is een mooi moment om in
beweging te komen. Pinksteren
betekent letterlijk 'vijftig', dus we
zijn op zoek naar vijftig mensen die
met ons op weg willen gaan." De
reis begint op zaterdag 8 juni vanuit de doopsgezinde kerk in Haarlem, met de reiszegen en een volle
buik. Via de bollenstreek lopen de
pelgrims, na een ovemachting,
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