Pro elschets Gids bij de Stichting Pelgrimeren in Groningen.
Gids pelgrimswandelingen.
We zoeken iemand die als vrijwilliger het jn vindt om te wandelen met een groep (maximaal 30
deelnemers) en deze samen met andere gidsen wil begeleiden tijdens de wandelingen van ca. 8
km..
Beschikbaarheid.
Minimaal 4x per jaar beschikbaar op zondagmiddag van 14.00 - 17.00 uur en maximaal 7x per
jaar. De wandelingen vinden plaats in de hele provincie Groningen.
Kennis en a niteit.
Kennis, belangstelling en a niteit op één of meerdere van de terreinen:
* Wandelen
* Natuur
* Cultuurhistorisch landschap
* Cultuurhistorie
* Kerken;
* architectuur
* religieuze kunst; (gewelfschilderingen, houtsnijwerk en liturgische objecten, grafsculptuur en
inrichtingselementen).
* Bezinning
* Christelijke spiritualiteit.
We zoeken geen speci eke experts( dat mag natuurlijk wel) maar iemand die met enthousiasme
en enige kennis van zaken op een of meer van bovengenoemde terreinen.
Vaardigheden.
* Met enthousiasme iets kunnen overdragen aan een groep wandelaars.
* Creatieve inbreng in de vormgeving van de pelgrimswandelingen
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Informatie.
• Ter voorbereiding is er voor elke route een uitgebreide informatiebestand beschikbaar.
• Soms wordt de route ook voorgelopen met 1 of 2 gidsen.
• Elke wandeling wordt door tenminste 2 gidsen begeleidt.
• De gidsen houden onderweg en in de te bezoeken kerk korte praatjes over de verschillende
aspecten van het pelgrimeren en wat we onderweg tegenkomen. We maken vaak gebruik van
A3 geplasti ceerde hoogte en historische en archeologische kaarten. In de kerk werken we ook
vaak met muziek en/of poëzie.
• We vergaderen 1x per jaar en bepalen dan samen het komend jaarprogramma en evalueren de
wandelingen van het afgelopen jaar.
• Inlichtingen bij de gidsen: Peter Dijkstra en Peter Westerhof bereikbaar via het contactformulier
op de website ww.spig.nl en laat je telefoonnummer achter en we bellen je terug.
• We streven naar het aantal van 5 of 6 gidsen.
• Meer informatie zie onze website: www.spig.nl

