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 BIJLAGE 2 - interview eva

Interview Eva
  Naam: Eva
  Leeftijd: 18 jaar (in 2019)
  Bestemming: Lourdes 

Wat is voor jou het belangrijkste: onderweg zijn of de bestemming? 
Het onderweg zijn is een belangrijke factor waarbij je zoveel leert, omdat je naar de bestemming 
toewerkt. Maar in dit geval is de bestemming toch het belangrijkste. Je komt aan bij de grot 
waar er zoveel mensen bij elkaar zijn en je voelt letterlijk de verbondenheid, wat het extra 
bijzonder maakt.

Om welke reden ben je aan de (pelgrims)tocht begonnen? 
IJD was de belangrijkste reden. In 2018 had ik ook een reis met IJD meegemaakt naar Rome en 
Assisi (misdienaarsbedevaart). Deze ervaring was me zo bijgebleven omdat je met een andere 
bril naar de ervaringen en ontmoetingen kijkt. Je geloof maakt die ontmoetingen net dat 
tikkeltje specialer. Op die manier heb ik dan ook geen seconde getwijfeld om het jaar nadien 
mee te gaan naar Lourdes om een nieuwe, onvergetelijke ervaring op te doen.

Waarom heb je op die leeftijd een (pelgrims)tocht gedaan? 
Een specifieke reden was er niet. Enerzijds omdat IJD de reis aanbood en ik die kans zeker 
wou grijpen. Anderzijds omdat ik de plaats al eens bezocht had met mijn mama en ik wou 
deze unieke plaats met mijn vrienden en anderen delen. Achteraf gezien was het een ideaal 
moment om de reis te ondernemen. Deze reis vond plaats in de zomer van 2019, wat voor mij 
een overgangsperiode was tussen het middelbaar en de universiteit.

Waarom koos je voor die bestemming? 
Omdat het zo een unieke bestemming is! Toen ik in het eerste middelbaar zat, had ik Lourdes 
al eens bezocht met mijn mama. De plaats zorgt ervoor dat je even je zorgen aan de kant kan 
leggen en dat je je gedragen weet door de community. Ook de kaarsjesprocessie opende mijn 
ogen. Het is prachtig om te zien hoeveel mensen er geloven in Iemand die zoveel groter is dan 
ons. 

Wat was één van jouw onvergetelijke ontmoetingen tijdens je tocht? 
Tijdens de reis ontmoet je mensen van verschillende bisdommen. Ook al ga je je eigen weg na 
de reis, toch heb ik nog steeds contact met heel wat personen. Mochten we elkaar terugzien 
dan ben ik ervan overtuigd dat we ons meteen terug verbonden voelen omwille van de 
herinneringen aan deze ongelofelijke reis.
Als ik er eentje mag uitpikken, dan kies ik toch wel voor de ontmoeting met bisschop Lode 
(Aerts), ook al was het niet de eerste keer dat ik hem ontmoette. Tijdens de catechesemomenten 
werden er verschillende Bijbelverhalen geanalyseerd. Het is prachtig om te horen hoe bisschop 
Lode deze op onze eigen levens legde. Sinds deze reis heb ik dan ook heel vaak de neiging om 
tegen vrienden, waarbij geloof een ver-van-hun-bed-show is, te zeggen: “Ga eens luisteren naar 
Lode en je zal me wel begrijpen.”
Daarnaast blijft de ervaring met Jubilo me ook wel bij aangezien we de kans kregen om met 
rolstoelgebruikers de kruisweg af te leggen. Blijdschap en dankbaarheid was van hun gezicht 
af te lezen op dat moment. 



Wat was voor jou een onvergetelijk moment? 
Het is misschien een standaardantwoord als je naar Lourdes gaat, maar de kaarsjesprocessie 
staat op mijn netvlies gebrand. Het is magnifiek om te zien hoe iedereen zich op dat moment 
met elkaar verbindt. 

Hoe heb jij je geloof vorm gegeven tijdens de tocht? 
Naast de catechesemomenten werd er ook een biechtmoment ingericht waarbij we de kans 
kregen om een gesprek aan te gaan met een priester. Dit heeft me wel veel deugd gedaan, daar 
ik wel wat twijfels had bij mijn studiekeuze en andere zaken in mijn leven. Bisschop Lode gaf 
me op het einde de boodschap mee dat God bij mij is en dat alles goed komt. En alles is goed 
gekomen!

Heb je de tocht alleen gedaan of met anderen? Zo ja, met wie en waarom?
Aangezien de zomerreis in 2018 zo fantastisch was, heb ik opnieuw gekozen om samen met IJD 
te reizen. En daar heb ik allesbehalve spijt van!

Is jullie band versterkt sinds het wandelen van de tocht? 
Bij één vriendin heb ik toch wel de indruk dat onze band zeker en vast sterker geworden is. 
Normaal ervaren anderen haar als een harde tante, waarbij niets of niemand haar kan raken. 
Bij een biecht of kaarsjesprocessie merk je wel dat die persoon gewoon zichzelf kan zijn, ontdek 
je een andere kant en dat het niet erg is om een traantje te laten vloeien. Dit vind ik dan ook 
het mooie aan de reizen van IJD, je kan jezelf zijn zonder dat er iemand over jou zal oordelen. 

Wat maakt een tocht voor jou een pelgrimstocht? 
Veel gewandeld hebben we niet gedaan aangezien we met de bus naar Lourdes zijn geweest. 
Als ik een element moet aankaarten dat het voor mij typerend maakt dan is het wel “anderen 
ontmoeten” en dat je gesterkt wordt in je geloof.

Heb je op een bepaald moment gedacht aan opgeven? 
Tijdens de reis hebben we wel een aantal moeilijke momenten gekend. Er was een groepje 
die zich wat afzijdig hield en enkel hun eigen ding wou doen. Ook al hebben we verschillende 
pogingen ondernomen om één grote groep te vormen, toch bleven ze op hun eilandje en 
hielden ze zich afstandelijk. Ondanks dit gebeuren heb ik nooit aan opgeven gedacht!

Wat heeft er jou op dat moment door gesleurd? 
Ik had het voor mezelf ook al uitgemaakt dat ik er geen energie meer moest insteken, aangezien 
het niet loonde en ook mijn vrienden steunden me in deze beslissing. Op die manier heb ik er 
met de anderen nog een prachtige reis van gemaakt en moest ik mezelf niets verwijten.

Zou je opnieuw op pelgrimstocht gaan? Zo ja, naar waar, met wie en waarom? 
Zoals ik al gezegd heb, blijft de reis naar Rome in 2018 me echt bij. Net omdat je mensen van 
over heel Europa ontmoet en je weet dat je niet alleen bent in je geloof. Daarom zou ik heel 
graag nog eens naar deze plaats gaan, omwille van de ervaring die me bijblijft van Rome. Het 
zou wel fijn zijn als ik dat met mijn vrienden kan doen, maar het is ook altijd fijn om andere 
mensen te leren kennen.
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Wil je nog iets kwijt? 
De dag van vandaag is het typerend dat jongeren hun gevoelens, emoties opkroppen en ze niet 
uiten tegenover anderen. We moeten onze problemen maar zelf zien op te lossen. Daarom vind 
ik het nog altijd bewonderenswaardig hoe iedereen zichzelf kan zijn tijdens een IJD-reis en dat 
het niet erg is om emoties te uiten. Want het maakt niet uit wie je bent en wat je doet, je mag 
er zijn!
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 BIJLAGE 3 - interview mozes

Interview Mozes
  Naam: Mozes
  Leeftijd: -
  Bestemming: Het Beloofde Land 

Wat is voor jou het belangrijkste: onderweg zijn of de bestemming? 
Absoluut het onderweg zijn. In eerste instantie ben je onderhevig aan je tochtgenoten, je kan 
enkel beroep doen op hen als de tocht moeilijk wordt. Daarnaast voel je je ook eenzaam in de 
woestijn, niets of niemand om je heen. Alleen zijn is ideaal om tot jezelf te komen en de relatie 
met God aan te gaan. De bestemming is uiteindelijk wel iets waar je naar toe werkt maar de 
herinneringen, gesprekken, moeilijkheden op de reis blijven me het meest bij.

Om welke reden ben je aan de (pelgrims)tocht begonnen? 
God heeft me geroepen om deze tocht aan te vatten om Zijn volk uit de slavernij van Egypte 
te bevrijden. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld, want dit was voor mij een duidelijke 
roeping! Het was de wens van God dat Zijn volk vrij kwam van het ellendige leven en een beter 
bestaan kon leiden.

Waarom heb je op die leeftijd een (pelgrims)tocht gedaan? 
Ik kwam op een leeftijd waarop ik begon te beseffen wat er rondom mij aan het gebeuren 
was. Mijn ogen gingen open voor het onrecht dat aan mijn volk, de Hebreeërs, gedaan werd. 
Het besef dat ik eigenlijk in slavernij geboren was, maar opgenomen werd in de familie van de 
farao, zorgde ervoor dat ik iets moest ondernemen. Toen God me riep vond ik de moed en de 
kracht om aan de tocht te beginnen en zo Egypte te verlaten. 

Waarom koos je voor die bestemming? 
Het was God die me riep om uit Egypte weg te trekken en naar het Beloofde Land te gaan, 
het land van melk en honing. Het leven in Egypte was voor mijn volk fysiek te pijnlijk en bij 
nader inzicht was ook de woestijntocht in zijn geheel gekenmerkt door lijden en pijn. Het 
vooruitzicht om na jaren slavernij te mogen thuiskomen in het Beloofde Land, dat God voor 
ons had bestemd, gaf ons richting en een doel tijdens de tocht.

Wat was één van jouw onvergetelijke ontmoetingen tijdens je tocht? 
De woestijn zorgt er voor dat je niemand onderweg kan tegenkomen en enkel beroep kan 
doen op je tochtgenoten tijdens moeilijke momenten. Een onverwachte ontmoeting lag in de 
kennismaking met mezelf. Ik mocht eindelijk ervaren tot wat ik geroepen werd, wat mijn taak 
en verantwoordelijkheid was. Ik heb wie ik dacht te zijn moeten achterlaten en heb mezelf pas 
echt leren kennen tijdens die jaren in de woestijn. 

Wat was voor jou een onvergetelijk moment? 
Tijdens de jaren dat we door de woestijn trokken zijn er wel enkele noemenswaardig. 

 • Na een aantal dagen stappen kwamen we aan in Elim, waar we verschillende 
waterbronnen zagen om de dorst van de afgelopen dagen te lessen en tientallen 
palmbomen waaronder we konden schuilen voor de brandende zon. Dit moment 
kwam niet te vroeg op onze tocht. Het was een groot Gods geschenk. 



 • Het absolute hoogtepunt van de tocht was toch wel de Israëlieten die tijdens de 
tocht tot inkeer kwamen en de relatie met God durfden aan te gaan. 

Hoe heb jij je geloof vorm gegeven tijdens de tocht? 
De woestijn is net een plaats die er voor zorgt dat je tot rust en stilte kan komen, omdat je niets 
om je heen hebt om op terug te vallen. De enige personen die je bijstaan, zijn je tochtgenoten 
en God die je deze opdracht heeft gegeven. De tocht was een tijd van verwachting, nadenken 
over het geloof en de ontmoeting met God aangaan. 

Heb je de tocht alleen gedaan of met anderen? Zo ja, met wie en waarom? 
Ik had in eerste instantie nooit verwacht dat ik een tocht zou maken. Mijn leven in Egypte was 
ogenschijnlijk goed. Toen het besef kwam dat mijn volk werd onderdrukt, ben ik samen met de 
Israëlieten, het volk van God, vertrokken. Het was dan ook Gods uitdrukkelijke vraag om Zijn 
volk uit het land van slavernij en onderdrukking te bevrijden.

Is jullie band versterkt sinds het wandelen van de tocht? 
Als je de band tussen de Israëlieten bedoelt, dan hebben we zeker laagtes en hoogtes gekend. Een 
diep dal kenden we nadat het volk van Israël een gouden kalf had gemaakt om te aanbidden. Ik 
werd kwaad en sloeg de twee stenen tafelen, met daarop de 10 geboden, stuk. Nadien werden 
ze gelukkig hersteld en kregen we een tweede kans om ons te laten onderrichten door God. 
Daarnaast kenden we ook veel goede momenten en overwinningen. Zo kwam mijn broer Aäron 
mij in gebed ondersteunen zodat we de Egyptenaren konden verslaan. 

De band tussen God en mij is tevens versterkt. Voornamelijk omdat God zo’n vertrouwen in mij 
gesteld heeft om het volk weg te leiden uit Egypte. Ik had heel vaak het gevoel dat ik maar wat 
aan het doen was, niet wetende wat ik deed of waar ik stond. Ik heb vaak het gevoel gehad dat 
ik God teleurstelde, maar toch bleef Hij aan mijn en onze zijde. Er is geen grotere liefde dan de 
onvoorwaardelijke liefde en trouw die ik toen heb mogen ervaren. 

Wat maakt een tocht voor jou een pelgrimstocht? 
Deze tocht was voor de Israëlieten een periode van voorbereiding, verwachting, nadenken 
over, loslaten en ontmoeting met God. “De woestijn is een gevaarlijke plaats. Hij is voortdurend in 
beweging. Daardoor is het moeilijk om precies te weten waar je bent. Er is geen voedsel of water in 
de woestijn. Mensen kunnen er sterven van honger en dorst. Als de wind waait, verandert de vorm 
van de woestijn. Je kunt er gemakkelijk de weg kwijtraken. Overdag is het erg warm in de woestijn. 
De zon brandt op je huid. ’s Nachts is het er erg koud. Je hebt goede kleren nodig om warm te blijven. 
Als de wind waait, striemt het zand tegen je gezicht en je handen. Je moet je goed beschermen. De 
woestijn is een gevaarlijke plaats. Niemand gaat er naartoe. Tenzij het moet.” De angst was vaak 
heel groot. We zijn kleine mensen, niet groter dan een zandkorrel in de woestijn en toch gingen 
we door. De overgave aan Gods plan en onze bestemming in Zijn zorg laten, maakten van deze 
tocht een pelgrimstocht.

Heb je op een bepaald moment gedacht aan opgeven? 
God heeft ons, zowel mezelf als het volk, enorm op de proef gesteld. We hebben ons meerdere 
malen de vraag gesteld of vertrekken uit Egypte wel de juiste oplossing was om dan 40 jaar 
rond te trekken in de woestijn. Het wantrouwen dat het volk in me stelde maakte de tocht 
extra zwaar. Ook het feit dat je jaren ronddwaalt in de woestijn en geen vaste thuisbasis hebt, 
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weegt zwaar door. Op een gegeven moment wil je gewoon ‘thuis zijn’. We hebben gewoon 
doorgezet, en het was meer dan de moeite.

Wat heeft er jou op dat moment door gesleurd? 
Ik heb getwijfeld, het was lastig en mijn vertrouwen in God werd op de proef gesteld. Toch 
mocht ik ervaren dat ik niet alleen was. De taak die op mijn schouders rustte werd mee 
ondersteund door de aanwezigheid van mijn broer Aäron. De hoop van het volk op een betere 
toekomst was voor mij ook een motivatie om door te gaan.

Zou je opnieuw op pelgrimstocht gaan? Zo ja, naar waar, met wie en waarom? 
De Israëlieten mochten als eerste aankomen in het Beloofde Land, nadat we aan de 
onderdrukking waren ontsnapt. Na al die jaren van lijden en afzien, zowel in Egypte als in 
de woestijn, was het leven als de verrijzenis, als mogen thuiskomen in vrede en een nieuw 
begin. De Israëlieten hebben zich in het Beloofde Land gevestigd waar ik vanop de Neboberg, 
in Jericho, mocht uitkijken.

Wil je nog iets kwijt? 
God is met ons op weg en Hij zegt: “Ik ben er voor u.” We waren in Egypte slaven van de farao, 
slaven van angst. Zoals wij mensen vandaag soms ook slaven zijn van angst. Wanneer wij ons 
in de woestijn bevinden, alleen op een berg of in het aangezicht van vuur moeten wij geen 
angst hebben, want wij zijn kinderen van God en Hij is altijd bij ons. 
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 BIJLAGE 2 - interview noami

Interview noami
  Naam: Noami
  Leeftijd: -
  Bestemming: Bethlehem 

Wat is voor jou het belangrijkste: onderweg zijn of de bestemming? 
Na vele mooie reizen met unieke ontmoetingen keerde ik terug naar Bethlehem, de plaats waar 
ik vandaan kwam. Bethlehem is mijn thuisstad, ik ben er opgegroeid, woonde er in een klein 
huisje en speelde er samen met mijn vriendjes op straat. Het onderweg zijn naar Bethlehem 
bracht vele herinneringen naar boven. Het was enerzijds confronterend, omdat ik wist wat ik 
jaren geleden had achtergelaten, maar anderzijds keek ik er naar uit om terug thuis te komen. 
Toen ik aankwam in Bethlehem zag ik dat mijn vrienden, familie, kennissen… twijfelden of ik 
het wel was. Ik was zo verdrietig. Natuurlijk was ik niet meer de Noami van toen. 

Om welke reden ben je aan de (pelgrims)tocht begonnen? 
De hongersnood in mijn geboortestad Bethlehem was voorbij en ik wou zo graag terugkeren. Ik 
woonde al meer dan 10 jaar in Moab, waar mijn zonen een vrouw gevonden hadden, maar hun 
vrouwen als weduwe hebben achtergelaten. Net zoals mijn man mij ook als weduwe achterliet 
jaren voordien. Ik had niets meer, mijn leven was leeg. Moab had mij zoveel verdriet en pijn 
gebracht dat ik er niet langer wilde blijven en dus besloot om op tocht te gaan.

Waarom heb je op die leeftijd een (pelgrims)tocht gedaan? 
Ik was door verdriet gebroken en voelde veel heimwee. Ik bleef alleen achter met mijn 
schoondochters. Na alle ellende besloot ik de lange weg aan te vatten en zo terug te keren 
naar Bethlehem.

Waarom koos je voor die bestemming? 
Bethlehem is mijn thuisstad. Ik kende veel leed in Moab, waar ik in eerste instantie samen met 
mijn familie naar toekwam om te overleven, maar uiteindelijk mijn man en kinderen verloor. 
Het verlangen om na al die tijd terug naar mijn thuisstad te gaan was groot. Zeker toen ik 
hoorde dat de hongersnood in Bethlehem voorbij was. In Bethlehem woonde er nog verre 
familie van mijn man die zeker voor ons zou kunnen zorgen. 

Wat was één van jouw onvergetelijke ontmoetingen tijdens je tocht? 
We kwamen uit het bergland, naar beneden toe richting de Jordaan en door de woestijn van 
Juda. De reis was lang en uitdagend. Wanneer we dan eindelijk aankwamen in Bethlehem 
ontmoetten we Boaz, verre familie van mijn overleden man. Hij is een man op wie we kunnen 
bouwen en die ons leerde wat liefde is.

Wat was voor jou een onvergetelijk moment? 
Het moment waarop Ruth volhardde en erop stond toch met mij mee te willen gaan, ook al zei 
ik dat ze terug naar huis moest gaan. Ik had haar niets meer te bieden en was leeg vanbinnen, 
en toch wou ze met me mee gaan. Ruth antwoordde: ‘Dring er niet langer op aan dat ik u 
verlaat en terugga, zo ver van u vandaan. Waar u gaat, ga ik; waar u blijft, blijf ik. Uw volk is 
mijn volk, uw God is mijn God. ’ (Ruth 1:16).



Hoe heb jij je geloof vorm gegeven tijdens de tocht? 
Mijn man, mijn 2 zonen en ik lieten Bethlehem achter omwille van de hongersnood. We 
wilden ontsnappen en volgden daarom onze eigen weg, niet het pad dat God voor ons had 
uitgestippeld. Moab is een heidens dorp, er leefden mensen die het geloof en God niet kenden. 
We hebben niet alleen de hongersnood ontvlucht, maar ook God. Tijdens de terugtocht naar 
Bethlehem kwam ik tot inkeer en voelde mij enorm schuldig. Waarom had ik geen gehoor 
gegeven aan wat Gods plan voor mij was geweest? Was het dat wel allemaal waard om weg te 
gaan van mijn geboortestad en zo mijn man en twee zonen te verliezen? Ik worstelde met heel 
wat vragen. Een leeg en onbehaaglijk gevoel vrat mij vanbinnen op. Toch leerde ik opnieuw te 
vertrouwen. Ik besefte dat ik veilig zou zijn in Bethlehem en dat er daar voor mij gezorgd zou 
worden. De enorme dankbaarheid en overgave tijdens de tocht gaven me het vermogen om los 
te laten en opnieuw te leren vertrouwen op de weg die God voor mij had vrijgemaakt. Ruth gaf 
mij ook het voorbeeld om met volle overgave te vertrouwen. Ze is zo veel jonger dan mij, en 
toch gaf ze haar over aan mij, mijn volk en mijn God. De liefde van God wordt zichtbaar door 
onze medemensen. Dit heb ik op mijn terugtocht sterk mogen ervaren. Door hen zag ik de 
voorzienigheid die God voor ons bewaard had. We kwamen niets te kort en werden heel goed 
opgevangen. In dat vertrouwen weet ik dat ik niet alleen ben. Hij is altijd bij ons en voorziet 
ons van het leven.  Ook voelde ik een enorme dankbaarheid dat ik opnieuw mocht thuiskomen. 

Heb je de tocht alleen gedaan of met anderen? Zo ja, met wie en waarom?
Ruth, mijn schoondochter, ging met me mee. Ook Orpa, de weduwe van mijn andere zoon, 
ging mee. We zouden samen naar Bethlehem gaan. Toen ik de meisjes had bevolen om terug 
naar huis te keren, liet Orpa het uiteindelijk afweten. Na veel tranen en een moeilijk afscheid 
waren het uiteindelijk Ruth en ik die samen vertrokken. 

Is jullie band versterkt sinds het wandelen van de tocht? 
Zeker. Toen ik Ruth terug naar huis stuurde, hield ze voet bij stuk. Ze zou met me mee gaan, 
en zette door. Haar trouw en standvastigheid hebben me enorm weten te raken. Tijdens onze 
tocht konden we elkaar nog beter leren kennen. We spraken over heel wat zaken, over wat 
achter ons lag en wat er allemaal gebeurd was. Eens we in Bethlehem aankwamen stelde ik 
Ruth voor aan de familie van mijn overleden man. 

Wat maakt een tocht voor jou een pelgrimstocht? 
Het was een moment van inkeer en besluitvaardigheid. Ik ben vol leven vertrokken naar Moab, 
samen met mijn man en kinderen. We waren op zoek naar een beter leven dan in Bethlehem. 
Maar de tijd dat ik in Moab was, werd er heel veel van mij ontnomen. Moab heeft mij leeg 
gemaakt. Ik ging terug naar huis – naar Bethlehem - om te rusten en terug vol te worden. De 
verwachting en de hoop op een nieuw leven maakten van deze tocht een pelgrimstocht. De 
tijd onderweg deed me beseffen wat ik allemaal verloren ben en hoe mijn leven er misschien 
helemaal anders had kunnen uitzien als we in Bethlehem gebleven waren. Tegelijkertijd heb ik 
tijd gehad om te bezinnen en na te denken over alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Ik 
voelde na verloop van tijd een grote dankbaarheid omdat ik - eindelijk – na al die jaren terug 
naar huis mocht gaan. 

Heb je op een bepaald moment gedacht aan opgeven? 
Ik was doelgericht, ik wou terug naar mijn thuisstad waar ik was opgegroeid. De heimwee hing 
me al lang in de kleren en nu het terug beter ging in Bethlehem, had ik geen reden om niet 
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terug te keren. Ik was alles verloren in Moab. Ik heb geen seconde getwijfeld om te vertrekken. 
Op momenten dat het dan toch even moeilijk ging, was ik blij met Ruth aan mijn zijde. Zij was 
mijn trouwe steun en toeverlaat.

Wat heeft er jou op dat moment door gesleurd? 
Het opnieuw mogen thuiskomen en de frisse liefde van Ruth voor mijn volk en mijn God. Ze 
bleef bij mij, om mij te steunen en samen op weg te gaan. 

Zou je opnieuw op pelgrimstocht gaan? Zo ja, naar waar, met wie en waarom? 
Ik kwam na al die tijd eindelijk terug thuis. God heeft me hier in Bethlehem opnieuw voorzien 
van een vol leven. Ik blijf hier, zolang God wilt dat ik hier blijf. 

Wil je nog iets kwijt? 
Soms lijkt het leven beslissingen te nemen in jouw plaats, gebeuren er toevalligheden waar je 
geen vat op hebt. Je begrijpt niet op welke manier je daden of acties zo een grandioze gevolgen 
kunnen hebben. Ik ben heel vaak bang geweest en heb groot verdriet gekend. Ik was eenzaam 
en had heimwee. Ik voelde me klein en weerloos, maar het is op die momenten dat we het 
meest leren vertrouwen op de kracht van God en de liefde die hij ons geeft. Ruth bleef zich 
inzetten en bleef me bijstaan. Zoals Boaz voor haar een rots in de branding is en haar nieuw 
leven gaf, gaf zij mij nieuw leven. We moeten durven zien dat we soms een tweede kans krijgen 
en - als we die krijgen - die ook dankbaar durven aannemen1.

 BIJLAGE 2 - interview noami

  1) Luistertip: Stef Bos – Mijn land is jouw land https://www.youtube.com/watch?v=gSpIk3cmdNA



 BIJLAGE 2 - interview ruben

Interview Ruben
  Naam: Ruben
  Leeftijd: 18 jaar (in 2017)
  Bestemming: Fatima (Portugal) 

Wat is voor jou het belangrijkste: onderweg zijn of de bestemming? 
Ongetwijfeld het ‘onderweg zijn’! Ik vond het vooral een fijne ervaring om samen met andere 
gelovige jongeren te wandelen, te bidden, prachtige plaatsen te bezoeken… want ook dát is 
pelgrimeren. Je bent daar samen om dezelfde (gelovige) reden, wat sowieso een band schept. 
De gesprekken onderweg, die blijven me echt bij.

Om welke reden ben je aan de (pelgrims)tocht begonnen? 
Buiten het geloofsaspect was er geen specifieke reden. Mocht de bestemming een ander 
bedevaartsoord of gelovige plaats geweest zijn, zoals Compostella of Scherpenheuvel, dan had 
ik ook ja gezegd.

Waarom heb je op die leeftijd een (pelgrims)tocht gedaan? 
Ik was al enkele keren met IJD op zomerreis geweest en dat was me enorm goed meegevallen. 
Maar een pelgrimstocht, dat had ik nog nooit gedaan! Toen ik las wat de reis inhield, sprak me 
dat enorm aan. Want pelgrimeren, dat is ook een aspect van ‘geloven’. Ik moet wel zeggen, 
mocht ik de reis nu (of later) opnieuw doen, zou dat een heel andere ervaring zijn. Misschien 
zou ik er zelfs meer kunnen uithalen deze keer.

Waarom koos je voor die bestemming? 
Vraag dat aan IJD *knipoogt*. Het thema was toen ‘Op weg met Maria’. In Fatima is Maria aan 
de herderskinderen verschenen. Je kan het wat vergelijken met Lourdes, maar dan in Portugal. 

Wat was één van jouw onvergetelijke ontmoetingen tijdens je tocht? 
Elke ontmoeting op onze tocht liet bij mij een diepe indruk na. Er is zo’n ongelofelijke 
verbondenheid tussen pelgrims. Enerzijds met de leeftijdsgenoten waarmee ik onderweg was. 
Met hen had ik echt deugddoende gesprekken. Anderzijds gingen we vaak in gesprek met 
pelgrims in de tegenovergestelde richting. Een simpele ‘Hoe gaat het?’ startte een gesprek dat 
uitmondde in ongelofelijke verhalen. Ook de gastvrijheid van de mensen die ons een plaats 
om te slapen aanboden raakte me diep. Kortom, het totaalpakket zorgde voor een mooie, 
onvergetelijke ervaring.

Wat was voor jou een onvergetelijk moment? 
Een onvergetelijk én angstaanjagend moment! Toen wij pelgrimeerden door Portugal, waren 
er heel wat bosbranden in de omgeving, soms akelig dichtbij. Toen we aankwamen in Coimbra 
bij een seminarie, zagen we in de verte vuurvlammen en begon het as te sneeuwen. Een 
aangrijpend moment, zeker omdat we slechts 2 dagen ervoor langs prachtige wijngaarden en 
de ondergaande zon hadden gewandeld. Een immens contrast met de vuurzee waar we op dat 
moment voor stonden. Later hoorden we trouwens dat net dat bos, waar we een paar dagen 
voordien nog hadden gewandeld, in vlammen was opgegaan… 



Hoe heb jij je geloof vorm gegeven tijdens de tocht?
Naast de gebedsmomenten, de bezoeken aan kerken en kathedralen… zorgde de uitwisseling 
onderweg voor inhoud. Verder was er een priester met ons mee op wandel, bij wie ik ook 
steeds terecht kon met vragen.

Heb je de tocht alleen gedaan of met anderen? Zo ja, met wie en waarom? 
Dankzij IJD kreeg ik de kans om op wandel te gaan met een groep jongeren. Bij de uitwisseling 
in kleine groepjes kreeg ik de kans om echt met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan en te delen 
wat deze ervaring met me deed. Dit zorgde voor een enorme verbondenheid tijdens de tocht.

Is jullie band versterkt sinds het wandelen van de tocht? 
Zeker wel, al moet ik toegeven dat ik maar weinig contact heb met andere deelnemers. Na die 
zomer van 2017 zijn we elk onze eigen weg gegaan. Maar mocht ik ze morgen tegenkomen, zou 
dat wel een heel fijn weerzien zijn.

Wat maakt een tocht voor jou een pelgrimstocht? 
Zeker en vast het gelovig onderweg zijn. Eucharistievieringen, bidden, uitwisselen in groepjes… 
Maar ook elkaar leren kennen, te weten komen wat God voor anderen betekent en uit dit 
hernieuwde perspectief je eigen geloof meer vorm te geven. Dát is pelgrimeren voor mij. Zo’n 
tocht geeft je de kans om dichter bij God te komen en sterker in je geloof te staan.

Heb je op een bepaald moment gedacht aan opgeven? 
Aan het begin van de tocht had ik een blessure aan mijn been. Daardoor moest ik onderweg 
soms even halt houden. Maar van opgeven was er geen sprake. Op zo’n tocht heeft iedereen 
het wel eens lastig. Maar net omdat je er samen voor gaat, help je elkaar door die moeilijke 
momenten. De oppeppende sfeer zorgde ervoor dat iedereen bleef gaan! 

Wat heeft er jou op dat moment door gesleurd? 
Ongetwijfeld de toffe groep en de verbazingwekkende uitzichten.

Zou je opnieuw op pelgrimstocht gaan? Zo ja, naar waar, met wie en waarom? 
Absoluut, ik zou heel graag eens naar Rome wandelen. Deze plaats heeft een heel emotionele 
waarde voor mij. Het was de bestemming van mijn eerste IJD-reis, het is een ongelofelijk 
mooie stad én heel belangrijk voor christenen en ik heb er mijn vriendin leren kennen. Het 
enige wat me tegenhoud, is tijd. Je bent weken onderweg. Maar hoe dan ook zou ik zo’n tocht 
niet alleen doen.

Wil je nog iets kwijt? 
Als je ooit de kans krijgt om een pelgrimstocht te doen, dan moet je die met beide handen 
grijpen! Het is zo verrijkend, niet alleen voor je geloof, maar je leert ook andere culturen (beter) 
kennen. Gewoon doen!
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Ruben ging in augustus 2019 ook mee met IJD naar Israël.

Wat was het grote verschil tussen Fatima en Israël? 
Portugal maakte de reis iets persoonlijker, net omdat ik (fysiek) op weg was met een kleiner 
groepje. In Israël gingen we op pad in grote groep, wat de ervaring helemaal anders maakte.

Wat was voor jou tijdens deze reis een onvergetelijk moment? 
Wat ik nooit ga vergeten, is het moment bij de Palestijnse gemeenschap. Zij hebben het 
allesbehalve gemakkelijk, maar desondanks werden we hier heel gastvrij ontvangen met een 
groot feestmaal en er werd voor ons gezongen. Ondanks de grote onzekerheid waarin ze leven, 
stonden ze heel optimistisch in het leven. Dit greep me enorm aan.
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 BIJLAGE 2 - interview sara

Interview sara
  Naam: Sara
  Leeftijd: 32 jaar
  Bestemming: Israël 

Wat is voor jou het belangrijkste: onderweg zijn of de bestemming? 
Beiden. Voor mij ging het voornamelijk om de prachtige plaatsen die ik bezocht heb op deze 
geweldige pelgrimstocht.

Om welke reden ben je aan de (pelgrims)tocht begonnen? 
Om mijn geloof te versterken, God beter te leren kennen en écht in de voetsporen van Jezus te 
kunnen lopen.

Waarom heb je op die leeftijd een (pelgrims)tocht gedaan? 
Voor mij voelde het als het juiste moment. Ik was er klaar voor. Vroeger had ik het misschien 
meer gezien als een vakantie, terwijl ik nu echt elk moment tot mij kon laten spreken.
Pelgrimstochten voeden ons; we leren er dat God liefde is en leren erop vertrouwen.

Waarom koos je voor die bestemming? 
Ik droomde er altijd al van om naar het Heilig Land te gaan en letterlijk in de voetsporen van 
Jezus te lopen. Van zijn geboorte tot zijn kruisdood. Dankzij onze gids kwamen Bijbelteksten 
écht tot leven op de plaatsen waar alles gebeurde.

Wat was één van jouw onvergetelijke ontmoetingen tijdens je tocht? 

 • Onvergetelijk ontmoeting 1: In Jeruzalem kwamen we op een plaats waar enkele 
Joden samen aan het zingen waren. Al snel herkenden we enkele liedjes en zongen 
we vrolijk mee met hen. Ook al spraken we niet dezelfde taal, we begrepen elkaar 
via de muziek. Door samen te zingen voelde ik zo een enorme verbondenheid.

 • Onvergetelijk ontmoeting 2: Tijdens onze tocht ontmoetten we ook Melkitische 
christenen (n.v.d.r. behoren tot de oosters-katholieke kerken). Ze waren aan 
het dansen en zich ongelofelijk aan het amuseren. Hun enthousiasme was heel 
aanstekelijk en al snel sloten we aan op de dansvloer. Ondanks het feit dat we 
niet dezelfde taal spraken, konden we toch communiceren via de muziek. Ook al 
zeiden we niets, toch had ik het gevoel dat we een enorme diepe band hadden. 
We deelden immers hetzelfde geloof, waren op een prachtige plek waar Jezus ooit 
stond… een onvergetelijk moment!

 • Onvergetelijk ontmoeting 3: Op een bepaald moment stopten we aan een 
vluchtelingenkamp in Bethlehem. Die vluchtelingen waren uit hun huis gezet, 
omdat de overheid die huizen ging ‘verbouwen’. Ze werden eruit gezet en mochten 
er nooit meer terug in. Boven de poort van het kamp hing een grote sleutel. Eén van 
de inwoners zei dat die symbool stond voor hun huizen waar ze waren uitgezet. 
Die huizen waren hun échte thuis. Een andere inwoner zei me dat het de sleutel 
naar zijn hart is. Dat raakte me enorm, net omdat die mensen héél veel redenen 
hebben om kwaad te zijn. Ze werden immers uit hun eigen huis gezet! Maar toch, 
dat is voor mij hét bewijs dat liefde haat altijd overwint.



Wat was jouw onvergetelijk moment? 
Elke dag in Israël was voor mij een geschenk. Maar de (lastige) weg naar de top van de Taborberg 
zal me altijd bij blijven. Het was een ongelofelijk vermoeiende weg naar boven, maar net door 
die (fysieke) inspanning was het uitzicht boven des te indrukwekkender.

Hoe heb jij je geloof vorm gegeven tijdens de tocht? 
Zo’n reis is ook een confrontatie met jezelf, én je leert God beter kennen. Het is een reflectie 
over het leven.

Heb je de tocht alleen gedaan of met anderen? Zo ja, met wie en waarom? 
Samen met anderen én een gids. Zo’n tocht zou niet zo indrukwekkend geweest zijn, mocht ik 
alleen het Heilig Land bezocht hebben.

Is jullie band versterkt tijdens de tocht? 
Ja, zeker wel! Alleen al toen we samen in de wachtrij stonden had ik de meest bijzondere 
gesprekken met andere deelnemers. Die gesprekken blijven me bij en koester ik in mijn hart.

Wat maakt een tocht voor jou een pelgrimstocht? 
Een pelgrimstocht hoeft voor mij geen tocht te zijn waar je elke dag 30 km gaat wandelen. Het 
gaat erom bepaalde plaatsen tot jou te laten spreken, je te laten raken door al die prachtige 
plekken die voor Jezus zoveel betekend hebben.

Zou je opnieuw op pelgrimstocht gaan? Zo ja, naar waar, met wie en waarom? 
Het plan was om op pelgrimstocht te vertrekken en een deel van de Camino af te wandelen, 
samen met een vriendin. We zijn er nog niet toe gekomen om de tocht te doen, maar dit staat 
zeker op mijn bucketlist!

Ik zou zo’n tocht nooit helemaal alleen willen maken. Die gedachte schrikt me af. Ik weet niet 
of ik klaar ben voor die confrontatie met mezelf.

Wil je graag nog iets kwijt? 
Eigenlijk had ik daar willen blijven. Zoveel WAUW momenten waar ik tot op vandaag nog 
steeds dankbaar voor ben. Ik voel diezelfde vreugde nog steeds als ik terug denk aan al die 
mooie momenten. Maar zo’n reis leert me ook dat je in het hier en nu christen bent. Voor mij 
waren die fantastische momenten daar enkele momentjes uit de hemel. Maar waar ik hier 
vandaag ben, dat is de plaats waar ik christen ben.
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Andere ervaring dan Israël
Sara was een berg aan het beklimmen, maar de tocht was enorm zwaar.

Heb je op een bepaald moment gedacht aan opgeven? 
Ja. Ik voelde toen heel veel zelfmedelijden, mijn hoofd gericht naar de grond… ik had er geen 
zin meer in. Het was warm, het was lastig, ik voelde me triest… Er was precies niets dat me 
toen kon opbeuren.

Wat heeft er jou op dat moment door gesleurd? 
Even opkijken heeft me geholpen. We waren al een half uur naast een prachtig bloemenveld 
aan het lopen. Net omdat ik heel veel zelfmedelijden had en naar beneden keek, kon ik al het 
moois rond me niet zien. Toen ik naar boven keek, naar de top van de berg, dan zag ik die 
prachtige natuur. Wonderbaarlijk! En dat is het moment waarop ik besefte, Hij is er voor mij. 
Maar je moet het willen zien. Je moet willen opkijken en vertrouwen hebben in Hem.
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