
Op reis naar Franciscus en Clara 

In juni heb ik met een groep mensen uit Wijchen een reis mogen maken naar Italië.                                    

Deze reis was georganiseerd door Bert Oosterveer ( voormalig pastoraal werker in de 

parochie Wijchen). Hij heeft zich bij deze reis laten inspireren door onze nieuwe paus 

Franciscus. Als thema heeft hij de reis dan ook meegegeven: “Langs Franciscus en andere 

Pausen”.Met zijn vaste chauffeur ( Bert organiseert regelmatig reizen) stapten wij woensdag 

4 juni bij de kerk in Wijchen in de bus om richting Regensburg in Zuid-Duitsland te rijden.                

In deze stad is onze vorige paus Benedictus bekend.Na een overnachting in deze omgeving 

brachten we de volgende dag een bezoek aan de Mariabedevaartplaats Alltoting, waar onze 

vorige paus ook op bezoek kwam. Daarna reden wij via Innsbruck in Oostenrijk naar Trento                

( bekend van het concilie) in Noord-Italië.De volgende dag deden we Ravenna aan, de stad 

van de mozaïeken, waar we werden rondgeleid door een gids o.a. in de basiliek van de 

H.Apollinare in Classe.Ondertussen moesten we ons wel even aanpassen aan de stijgende 

temperatuur.Tegen de avond kwamen we in Umbrië en arriveerden we in ons hotel bij 

Perugia,dat niet ver van Assisi ligt.De komende dagen( het Pinksterweekend) zouden we hier 

verblijven.Assisi was echt het hoogtepunt van deze reis.Elke dag werd begonnen met een 

opening in de bus door Bert. Tijdens deze opening werden we met woord en muziek 

geestelijk voorbereid op hetgeen we die dag zouden beleven.Ik vond deze dagopeningen 

geweldig, je werd helemaal in de sfeer van de dag gebracht. Ook het landschap, dat aan je 

voorbij gleed, speelde hierbij een rol.In Assisi werden we begeleid door een uitstekende gids. 

Eerst bezochten we aan de voet van de heuvel de moederkerk van de Franciscanen,                   

de Santa Maria delgli Angeli,gebouwd op de plek waar Franciscus woonde en waar hij 

gestorven is. Daarna gingen we naar de hoger gelegen stad Assisi, waar we werden 

rondgeleid in de Basilica di San Francesco, die uit een boven- en onderkerk bestaat.In de 

bovenkerk geven prachtige fresco’s het leven van Franciscus weer.De stoffelijke resten van 

Franciscus bevinden zich in de crypte.Niet ver van deze kerk staat de kerk van de H.Clara       

( Santa Chiara), waar Clara ligt begraven en waar het houten kruis van San Damiano 

hangt.Dit is het beroemde kruis dat Franciscus de opdracht gaf om “zijn kerk te 

herstellen”.Assisi ligt schitterend in de heuvels van Umbrië en is een mooie middeleeuwse 

stad. Het is er wel druk, maar er gaat een zekere rust van uit. Op zondag hebben we in de 

omgeving van Assisi( in Rivo Torto) Pinksteren gevierd met een heel bijzondere viering in 

een klein kapelletje op het erf van een boerderij.Bert moest eerst bij de boerin de sleutel van 

het kapelletje ophalen.Daar hebben we alleen met onze groep een viering gehouden,een 

heel bijzondere beleving.Bij de voorbede was ieder vrij om een waxinelichtje aan te steken 

en hardop of in gedachte een voorbede uit te spreken.Hier werd dankbaar gebruik van 

gemaakt.In deze viering was echt de geest van vuur en liefde aanwezig.Het was daarom een 

van de hoogtepunten van deze reis.Op Pinkstermaandag hebben we een prachtige tocht 

door Umbrië  gemaakt, een schitterend bergachtig landschap met groene akkers en 

olijfbomen en slanke cipressen.Onder leiding van diezelfde uitstekende gids hebben we het 

middeleeuwse Perugia bezocht, de hoofdstad van deze streek en van oudsher al een 

belangrijke stad in Umbrië en ook verbonden met Franciscus.’s Middags zijn we omhoog 

gereden naar Gubbio,ook een beroemde middeleeuwse stad, waar Franciscus volgens de 

overlevering een wolf getemd heeft.Op dinsdag verlaten we Umbrië en de omgeving van 

Franciscus en Clara en vervolgen de reis naar een andere streek: Toscane. Na een bezoek 

aan Arezzo arriveren we in Montecatini Terme, waar we drie nachten verblijven.Vanuit deze 



mooie kuurplaats maken we een excursie naar Siena,waar de bekende H.Catharina  

vandaan komt. Onder leiding van een gids brengen we een bezoek aan de                                 

San Domenico(H.Dominicuskerk), waarin een kapel gewijd is aan de H.Catharina met 

wandschilderingen met scènes uit haar leven.In de Duomo(dom) bezoeken we de beroemde 

Piccolomini-bibliotheek,die werd gebouwd voor het onderbrengen van de bibliotheek van 

Paus Pius de Tweede.                                                                                                                      

Voor één dag maken we gebruik van een ander vervoermiddel en gaan met de trein naar 

Florence,waar we op het station opgewacht worden door onze gids en o.a. de Duomo 

bezoeken en de Ponte Vecchio zien, de bekende oude brug over de rivier de Arno. Waar we 

een straatkunstenaar zien, die de hele “Divina Commedia” van Dante uit zijn hoofd kent,        

waar het heel erg druk is en waar we steeds meer moeite krijgen met de temperatuur van            

35 graden.Op vrijdag beginnen we aan de terugreis en brengen een kort bezoek aan de Dom 

van Milaan, de stad waar paus Paulus de Zesde bisschop is geweest.We overnachten in 

Chiasso, net over de grens in Zwitserland.We zijn hier juist op de avond tijdens het WK dat 

Nederland tegen Spanje speelt.Op het plein bij ons hotel staat een groot beeldscherm 

opgesteld met heel veel stoelen.Als de wedstrijd net begonnen is,verjaagt een onweersbui 

ons naar de tent.Daar wordt het met de aanwezige Spanjaarden toch nog een leuke avond 

ondanks hun verlies. De volgende dag volgen we een prachtige route door Zwitserland en 

brengen een bezoek aan Einsiedeln, waar een klooster staat van de Benedictijnen en de 

Zwarte Madonna wordt vereerd.Na de laatste overnachting in Zuid-Duitsland maken we nog 

een stop in Speyer( stad van Edith Stein), waar we in de Kaiserdom nog net het staartje 

meemaken van een viering en waar op het plein met muziek,Kaffee und Kuchen een 

jubileum van de Kolpingvereniging wordt gevierd.Tijdens ons afscheidsdiner in Cuijk blikken 

we terug op een heel geslaagde reis met een uitstekende reisleider en een prima chauffeur, 

die goed op elkaar waren ingespeeld en die met de hechte groep een eenheid vormden.                                                                     

Ik vond het heel bijzonder om met deze fijne groep mensen op reis te zijn geweest naar de 

plaatsen, waar de patroonheiligen van onze nieuwe parochie, Franciscus en Clara, geleefd 

hebben. Deze reis heeft mij echt geïnspireerd. 

 

Hannie Hazelaar                                                                                                                                
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