MEI-merwandeling Heppeneert
Inspirerende wandeling door de velden en langs de Maaskant
Praktisch
➢ Lengte: 3,75 km
➢ Start- en eindpunt: Portaal
Kerk
➢ Route: langs onverharde
wegen en winterdijk van de
Maas
➢ Volg de instructies in de
routebeschrijving, onderweg
is er tijd voor enkele MEImeringen, die vind je
achteraan.
Routebeschrijving
Je vertrekt met je rug naar het portaal van de kerk en gaat voor de kaarsenkapellen naar
rechts. Voorbij de kaarsenkapellen ga je naar links, langs de strooiweide, en zo kom je
tussen de velden terecht. Terug op de verharde weg ga je links. Na ongeveer 100 meter ga
je opnieuw linksaf en kom je opnieuw op onverharde weg voor ongeveer 800 meter. Deze
landweg is de ideale plek om even te pauzeren en de eerste MEI-mering er bij te nemen die
je vindt aan de achterzijde. Terug op de verharde weg ga je rechts. Na ongeveer 300 meter,
waar de zone 50 eindigt, ga je links de onverharde weg in. Je gaat tot op de winterdijk van
de Maas en gaat er linksaf. Deze fiets- en wandelweg volg je tot het einde. Daar staat er een
bankje, perfect om je te zetten en de tweede MEI-mering erbij te nemen. Je vervolgt je weg
door gewoon rechtdoor te gaan langs de Maaskant, zo kom je opnieuw bij het
bedevaartsoord aan.
Fijne bedevaart!

MEI-mering onderweg
Sta op tijd eens stil,
om te weten waar je staat.
Om zicht te krijgen op je leven, op je unieke
plaats tussen mensen, op je eigen
onvervangbare taak
in de kleine en de grote wijde wereld.
Sta op tijd eens stil,
om achterom te kijken,
zie hoever je al bent en kijk vooruit om bij te
sturen,
om richting te bepalen, om je te
heroriënteren
op de weg die vóór je ligt.
Sta op tijd eens stil,
al was het allemaal maar om tot rust te
komen,
om nieuwe krachten te verzamelen,
om met volle teugen te genieten van het goede,
om verbondenheid te vieren.
(naar Carlos Desoete)
MEI-mering op het bankje aan de Maaskant
Wat je houvast is,
blijf daaraan vasthouden,
wat je doet, blijf dat doen.
Laat niet los.
Loop snel en lichtvoetig,
zonder je voeten te stoten,
zonder stof op te gooien.
Veilig, blij en opgewekt;
Ga bedachtzaam je weg
en geniet er intens van.
(Clara van Assisi)

