Meimertochten
Waar men gaat langs Vlaamse wegen,
komt men U, Maria, tegen …
Startplaats
Westvleteren Sint-Sixtusabdij
± 4 km wandelen

Geniet van deze tocht
Ontdek ook de andere MEImerwandelingen op www.landelijkegilden.be/meibedevaart2021
Volg steeds de, op dat moment geldende,
coronaregels
Hou het ook (verkeers)veilig met respect
voor andermans eigendom en de natuur
(laat dus geen zwerfvuil achter)
Het meibedevaartcomité is niet
verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen.

Scan hier voor de route:

Meimerwandeling
Westvleteren
De tocht start op de parking van café In de
Vrede. We starten in de pelgrimskapel en houden hier even halt.

Aan de pelgrim
Pelgrim
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.
Pelgrim
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 etappe van morgen.
Pelgrim
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.
(Carlos Desoete)
Vervolgens wandelen we voorbij de Abdij
tot op het einde van de Donkerstraat. Hier
slaan we rechts de Kallestraat in.

Gebed
Heer,
Ga met ons mee.
In de ochtend van ons leven wanneer alles
zonnig is en het geluk ons toelacht.
Ga met ons mee,
Op de middag van ons leven wanneer alles
om ons heen woelig is en wij zoeken te
leven voor U, voor de naaste en voor
onszelf.
Ga met ons mee,
In de avond van ons leven wanneer heel
ons leven in een verre vlakte ligt met hier en
daar een vale plek, bedekt met schaduw.
Blijf bij ons Heer
Dat vragen we U vandaag en al de dagen
van ons leven.
Amen.
We volgen de weg tot aan de Zwijnlandstraat rechts en slaan hier de eerste straat
rechts weer af.

Boer Wortel knielt neer op het veld
Boer Wortel knielt neer op het veld
en dankt God als volgt:
“Ik dank U om zoveel, o Heer! Om alles!
Mijn hart en mijn mond staan niet stil om
U te loven.
Heer God,
Gij zond mij als boer op de wereld om te
zaaien en te maaien.
En ik heb het gedaan in het licht van uw
goedheid
en ik ben er gelukkig door geweest.
O Heer, laat mij nog lang werken. Laat het
nog lang duren.
Het is zo goed en schoon
en ik heb nog niet genoeg heimwee naar
Uw hemel
om er mijn schup bij neer te leggen.
Ik heb meer heimwee naar mijn veld.
En ik zeg U dank voor dit open veld,
waar Gij onzichtbaar over heen staat tot in
het hoogste der luchten.
Ik zeg U dank ’s nachts als ik U tussen de
sterren hoor ruisen.
Ik zeg U dank om de lente, de zomer, de
herfst en de winter,
want het zijn vier gebaren van uw
goedheid,
en hun genot en vrucht zijn telkens
dezelfde
en toch altijd als voor de eerste keer.
Ik zeg U dank om de regenbogen
die Gij op de donderwolken spant,
om de regen die mijn gewas verkwikt,
om de zon die hen uit de grond zuigt,
om de winden die ’t kwaad wegjagen
en de windmolens doen draaien
en om de sneeuw die ’t winterkoren
induffelt.

Dank om de vallende bladeren, om de
wolken, om de beek, om het gras en al de
gewassen.
Dank U om uw bezigheid dag en nacht.
Gij zijt onze hulp. Uw heerschappij wroet
als een knecht.
Ik dank U Heer, in de hemel, op aarde en
op alle plaatsen”.
(Uit Boerenpsalm van Felix Timmermans)
We lopen voorbij Het Pahilleke naar de
grot. Van hieruit kan je terug naar de parking.

Gebed
Het opvallende in Maria is:
dat zij niet opvalt,
dat zij een gewoon mens was
Maria, blijf voor altijd onze moeder in de
hemel.

Bedankt om met ons
op tocht te gaan!

