Christelijke spiritualiteit Westerbroek.
Vanaf de vroege middeleeuwen was de bevolking in Europa bezig met Pelgrimage. Op het hoogte punt was
maar liefst 20% van de bevolking bezig met pelgrimage en de dienstverlening (herbergen, ridders als
beveiligers etc).
Historisch gesproken komt ons toerisme voort uit het pelgrimeren. Er zijn ook veel overlappen motieven te
ontwaren maar geven er toch een heel verschillende inhoud aan. Ontdek zelf of u meer toerist bent of pelgrim.

Twee manier van reizen.
Toerist

Pelgrim.

Zoekt vermaak en ontspanning

Zoekt zin en bezinning

Wil recreëren

Wil zich laten herscheppen

Wil liever ergens voor weg lopen

De Pelgrim wil zelf de hele weg lopen

Plant zijn vakantie

Weet niet precies wat hem/haar gaat overkomen

Zoekt het aards paradijs in een ver oord

Wil zich laten inspireren door wat dichtbij is

Zoekt rust door stilstand

Pelgrim wil stil staan bij het leven door in beweging te komen

Zoekt en koopt bijzondere ervaring

De pelgrim koopt niets en wil open staan voor wat hem overkomt

Wil uitrusten van het dagelijks leven

Wil dagelijks leven vanuit de rust

Wil grootst en meeslepend leven

Wil zich door kleine dingen laten meeslepen

Zoekt spectaculaire beleving

Wil zich over alle kleine dingen verwondering

Zoekt voorgekookte ervaring

Wil alles zelf uniek beleven

Is toeschouwer en niet de regisseur

Is speler op het levenstoneel geïnspireerd door de regisseur

Zoekt sensationele natuur

Wil de natuur intensief ervaren

Wil de natuur consumeren

Wil verbonden zijn met de natuur

Wil waar voor zijn geld

Het meest waardevolle is voor een pelgrim niet te koop

Reist duizenden mijlen om thuis te komen

Komt bij zichzelf thuis door een stap te zetten

Wil ontsnappen aan het leven

Wil in duiken in het waarachtige leven

Zijn bestemming is ver weg

De bestemming is heel dichtbij

Bestemming kost veel geld

De bestemming van de pelgrim is kosteloos

Leeft voor zijn vakantie

Wil dagelijks leven door de rust

Wil leven als god in Frankrijk leven

Wil God gaandeweg tegenkomen
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