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Eindverslag van het project: “Het zoeken niet moe. Ik ben onderweg” 2010 – 2012 
 
Inleiding 
In het najaar van 2008 zijn de eerste contacten ontstaan tussen het KCWO, de KBO Overijssel en “De 
Zwanenhof” om te kijken op welke wijze het gesprek van ouderen over zingevingsvragen geactiveerd 
zou kunnen worden. Dit resulteerde in januari 2009 in een tweedaagse pelgrimagereis met  
dertien ouderen naar het Limburgse land. Het programma van deze pelgrimage bestond uit diverse 
werkmethodes om met elkaar in gesprek te komen over geloofs- en zingevingsvragen.  
De bevindingen van deze pilot waren zeer positief. Dit was aanleiding om het project “Het zoeken niet 
moe. Ik blijf onderweg” te ontwikkelen, waarin het pelgrimageconcept is opgenomen. 
 
Het project “Het zoeken niet moe. Ik ben onderweg” bestaat uit vier stappen, te weten: 
1. Het opzetten van de projectorganisatie; 
2. De training van vrijwilligers die de pelgrimage mede begeleiden; 
3. De organisatie van de pelgrimstocht per regio/parochie; 
4. Het zeker stellen van een continu lokaal podium; 
In dit verslag zullen we de vier stappen achtereenvolgens bespreken en een overzicht geven van de 
activiteiten, die wij gedurende de gehele looptijd van het project hebben ondernomen om het project 
ten uitvoer te brengen. 
 
Vervolgens evalueren we het project aan de hand van: 
5. Waardering van de projectdoelen. 
 
1. Het opzetten van de projectorganisatie 
De stuurgroep, die belast was met de algehele leiding van dit project bestond uit: 
 

Deelnemers Professionaliteit 

1 Jan Bruggeman (tot juni 2010) 
Henk Antonissen (vanaf juni 2010)  

Lid van de commissie Identiteit en Pastoraal  
van de KBO – Overijssel.  

2 Milly Lubbers-Rosbender Consulent maatschappelijk activering KCWO 

3 Eddy Oude Wesselink Consulent maatschappelijk activering en 
coördinator KCWO 

4 Gert van de Bunt Programmaleider Redemptio-Zwanenhof  

5 Bernanda van den Hengel Diocesaan diaconaal werkster, DKCI 
Aartsbisdom Utrecht 

De profielpastores van de desbetreffende parochies waren vertegenwoordigd in de lokale organisatie 
van de pelgrimage per regio. 
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Alle deelnemende organisaties waren in de stuurgroep vertegenwoordigd, hierdoor was directe 
terugkoppeling naar de achterban gewaarborgd. Daarnaast bestond de stuurgroep uit mensen met 
diverse achtergronden (financieel, theologisch, agogisch en management) hetgeen het project ten 
goede kwam. 
 
De stuurgroep is gedurende de looptijd van het project elf keer bij elkaar gekomen. De stuurgroep 
heeft overkoepelende werkzaamheden verricht ten behoeve van de (praktische) uitvoering van het 
project en hiermee de randvoorwaarden geschapen voor de lokale uitvoering van het project. Hierdoor 
konden de lokale kerngroepen zich geheel wijden aan de regionale uitvoering van de pelgrimage o.a. 
de werving van de deelnemers. Binnen het programma was er ook ruimte voor eigen inbreng van de 
kerngroep. Daarnaast heeft de stuurgroep regelmatig de voortgang van het project geëvalueerd en 
waar nodig bijgestuurd.  
 
De leden van de stuurgroep hebben de samenwerking als zeer prettig en waardevol ervaren. 
 
2.  De training van vrijwilligers die de pelgrimage mede begeleiden 
De vrijwilligers zijn geschoold in levensbeschouwelijke gespreksvoering in zowel groepsverband als 
individueel verband. Het KCWO heeft de vrijwilligers persoonlijk geworven, met behulp van de folder.  
Er hebben twaalf vrijwilligers deelgenomen uit de regio’s: Haaksbergen, Raalte, Ommen en Hengelo. 
De training bestond uit zes bijeenkomsten in januari en februari 2011 en één terugkombijeenkomst na 
de eerste twee pelgrimages. Bij de training zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
● ervarend leren; 
● actieve participatie; 
● deelnemers op onderdelen een (bege-) leidende rol laten vervullen; 
● het maken van leerverslagen na elke bijeenkomst. 
Daarnaast is de training gedeeltelijk gebaseerd op inzichten vanuit de TGI-methode.  
De training is gegeven door Drs. G. van de Bunt en Milly Lubbers, consulent KCWO (tevens reisleider 
van de pelgrimages).  
 
Leerervaringen van de deelnemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Het was ‘n verrijkende ervaring, om te leren hoe we met ‘n groep mensen, gezamenlijk in 
gesprek kunnen gaan. Door rollenspel en leerverslagen, konden we ons goed voorbereiden.” 

 
“Het was belangrijk, hoe je eigen houding is en om de aandacht van de mensen vast te 

houden, zodat iedereen betrokken bleef.” 
 

“Groepsgesprek goed leiden, zodat je ook écht met elkaar in gesprek bent.“ 
 

“De training heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven.” 
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Voor de groepsgesprekken tijdens de training zijn de werkvormen gebruikt die ook in het programma 
van de pelgrimage zijn opgenomen. Doordat de deelnemers zowel actieve participanten en/of 
gespreksleiders waren, heeft de training de deelnemers ook steun gegeven in hun eigen zoektocht in 
hun leven en bijdrage geleverd aan betekenisgeving in hun leven.  
 
Er zijn elf vrijwilligers betrokken geweest bij één of meerdere pelgrimages. Één vrijwilliger heeft niet 
deelgenomen aan een pelgrimage omdat deze helaas niet doorging in de desbetreffende regio. 
Daarnaast zijn de vrijwilligers tevens gespreksleider bij de vervolgactiviteiten van de pelgrimage (zie 
paragraaf 4) en ook actief bij andere activiteiten zoals “Dag van de Dialoog” en diverse 
gespreksgroepen die in de parochie/regio actief zijn. 
 
3.  De organisatie van de pelgrimstocht per regio/parochie 
Er zijn vijf regio’s uitgekozen voor de uitvoering van de pelgrimage, te weten de regio’s: Haaksbergen, 
Ommen, Raalte, Hengelo/Borne en Nijverdal. Bij de keuze van de regio’s is rekening gehouden met 
de geografische kenmerken en verschillen (o.a. stad/platteland).  
 
Voor de opbouw van het lokale kader heeft het KCWO voorlichting en toelichting gegeven over de 
pelgrimage aan vertegenwoordigers van lokale en regionale kaders in de vorm van gesprekken en 
voorlichtingsbijeenkomsten/presentaties (acht bijeenkomsten). Dit resulteerde in de vorming van 
kerngroepen in vier regio’s. Helaas was er in de regio Nijverdal niet voldoende draagvlak bij de lokale 
besturen voor de uitvoering van een pelgrimage en er is derhalve geen kerngroep opgericht.  
 
De kerngroepen waren belast met de lokale organisatie van de pelgrimage en werden hierbij begeleid 
door Eddy Oude Wesselink c.q. Milly Lubbers vanuit het KCWO. 
 
De lokale organisatie bestond uit: 
werving van lokale gelden 
De werving van lokale gelden (o.a. caritas en lokale middenstand). Deze waren bestemd voor de 
vermindering van de eigen bijdrage van de deelnemers. In de regio Haaksbergen en Ommen kon 
hierdoor de eigen bijdrage worden verminderd van € 140,00 p.p. naar € 95,00 p.p. 
 
Werving van de deelnemers 
Hiertoe is de algemene folder, met inlegvel over de praktische informatie per pelgrimage, breed 
verspreid en zijn persberichten verschenen in de lokale media en in de bladen van de deelnemende 
organisaties, die in de kerngroepen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er contacten onderhouden 
met andere organisaties en is er per regio een informatiebijeenkomst gehouden voor 
belangstellenden. De leden van de kerngroepen hebben veel aan persoonlijke werving gedaan, om 
ook de ouderen erbij te betrekken die niet deelnemen aan diverse activiteiten die gericht zijn op 
ontmoeting en gesprek en er min of meer alleen voor staan. Hiertoe hebben zij de signaleringskaart 
ontvangen om deze doelgroep te herkennen.  
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In de regio Hengelo/Borne is de pelgrimage niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen.  
Factoren die hiertoe bijgedragen kunnen hebben, zijn: 
● pastores minder betrokken (door wisseling/verhuizing en functioneren); 
● consulent werd in eigen stad teveel als uitvoerende gezien; 
● de pelgrimage stond gepland voor 20 en 21 september 2011, hierdoor was werving vóór en na 

de vakantie nodig. Dit is ook uitgevoerd. Toch bleef dit erg lastig; 
● persoonlijke werving is in de stad moeilijker (in vergelijking met dorpen). 
 
Er zijn drie pelgrimages uitgevoerd in 2011.  
Regio Participanten kerngroep  Pelgrimages 2011 Aantal deelnemers 

(incl. vrijwilligers) 

Regio 
Haaksbergen 

Parochie “H. Franciscus van Assisi” 
KBO Haaksbergen 
 

23 en 24 maart 30 

Regio Raalte Parochie “Heilige Kruis”, KBO Raalte 
Seniorenpastoraat Raalte 
 

29 en 30 maart 37 

Regio Ommen Parochie “Emmanuel” 
KBO Heino, Lemelerveld en Dedemsvaart 
 

25 en 26 mei 45 

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers varieerde per pelgrimage (70, 74 en 75 jaar). De jongste 
deelnemer was 63 jaar en de oudste was 90 jaar. 
 
De begeleiding van elke pelgrimage bestond uit: 
● Milly Lubbers van het KCWO. Zij had de algehele leiding van de pelgrimage; 
● vier á vijf vrijwilligers, die de training gevolgd hadden. De vrijwilligers leidden de (groeps-) 

gesprekken; 
● de pastorale werker van de parochie in de desbetreffende regio (ook voor eventuele geestelijke 

en pastorale ondersteuning).  
 

Circa veertien dagen na elke pelgrimage was er een terugkombijeenkomst voor de deelnemers van de 
desbetreffende pelgrimage. Tijdens deze terugkombijeenkomst werd er door middel van een 
PowerPoint presentatie, met foto’s van de pelgrimage, teruggeblikt op de reis. Tevens werden de 
evaluatieformulieren (organisatorische punten) en de belevingsformulieren (ervaringen) over de 
pelgrimage ingevuld en besproken in gespreksgroepen. 
 
Evaluatie van de pelgrimage 
De waardering voor de organisatie van de pelgrimage is goed tot uitstekend.  
De programmaonderdelen die het meeste aanspraken waren: de gesprekken naar aanleiding van de 
kruisweg, de vieringen, de wandeling en het afsluitende diner.  
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De deelnemers zouden de pelgrimage zeker aanraden aan anderen, zie onderstaande toelichting van 
deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beleving van de pelgrimage 
Als meest bijzondere, persoonlijke momenten van de pelgrimage noemden de deelnemers: de 
inleiding en het gesprek naar aanleiding van de kruisweg, de diverse vieringen, de onderlinge 
ontmoetingen en gesprekken (ook in de gespreksgroepen) en de ontmoetingen van oprecht contact. 
Bij deze momenten werd een grote verbondenheid gevoeld: 
 
Bij het merendeel van de deelnemers heeft de pelgrimage geholpen bij de zoektocht naar hetgeen in 
hun leven belangrijk is. Als ervaringen werden o.a. genoemd: eenheid, verbondenheid, tevredenheid, 
blijheid en hoop, zie onderstaande reacties van de deelnemers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men gaf te kennen dat er behoefte is aan vervolgactiviteiten, te weten:  
- een nieuwe hedendaagse pelgrimage; 
- gezamenlijk uitstapje/activiteit/themabijeenkomst; 
- het delen van verhalen met andere senioren; 
- ontmoeting en gesprek met jongeren over geloof- en zingeving. 
 

De belevenissen en de ervaringen van deelnemers zijn verwerkt in diverse artikelen.  
 
 
 
 
 

“Je leert elkaar beter kennen en praat over dingen/zaken waar je dagelijks niet aan toekomt”  

 

“Het is een ontmoeting om goed met elkaar in gesprek te komen over levenservaring,  

het is tevens een goed verzorgd ‘uitstapje’ op locaties waar je anders niet komt”, 

 

“Je komt tot innerlijke rust, tot jezelf komen.” 

“De momenten van echt contact” 
 

“Het samen beleven en bespreken van de film en de kruiswegstaties” 
 

“’s avonds alleen in mijn ‘cel,’ alles van die dag overdenken en een dankbaarheid voelen!  
Even dat gouden randje ervaren door de liefdevolle, blijde gesprekken”. 
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4. Het zeker stellen van een continu lokaal podium 
Alle drie kerngroepen bieden in hun regio inmiddels een continu lokaal podium, dat het mogelijk maakt 
voor ouderen om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over geloofs- en levensvragen. Dit doen 
zijn door het organiseren van tenminste twee activiteiten per jaar, waarbij de deelnemers aan de hand 
van een thema in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan over zingevingsvragen. De deelnemers 
zijn mensen die deelgenomen hebben aan de pelgrimage en belangstellenden.  
 
De vrijwilligers die de training hebben gevolgd zijn bij de organisatie van de themabijeenkomsten 
betrokken en zijn tevens de begeleiders van de gespreksgroepen tijdens de aangeboden activiteiten. 
Het KCWO begeleidt, op maat, de lokale werkgroepen in het kader van het project “Senioren Actief’. 
 
In alle drie regio’s heeft de themabijeenkomst “Hoop” plaats gevonden. Daarnaast heeft elke 
kerngroep nog diverse activiteiten per regio georganiseerd. 
 
Regio Haaksbergen 
De kerngroep in de regio Haaksbergen heeft tevens een uitstapje naar de synagoge in Enschede 
georganiseerd en een bijeenkomst met als thema: "Zorg voor een waardig levenseinde". De 
kerngroep heeft naast deze activiteiten nog drie gespreksgroepen opgestart met als leidraad het 
boekje: “Het zoeken niet moe’” van de Unie KBO. 
 
Regio Raalte 
Het seniorenpastoraat Raalte, (dat fungeerde als kerngroep) organiseert op donderdag 7 en vrijdag 8 
juni 2012, een hedendaagse pelgrimage “In de voetsporen van Bonifatius” naar o.a. Dokkum in 
Friesland. Dit volgens de methodiek van de pelgrimage “Het zoeken niet moe. Ik ben onderweg”. 
 
Regio Ommen 
De kerngroep Ommen heet nu: Werkgroep “Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg”. In januari 2012 
heeft de themabijeenkomst “Heilige plaatsen” plaatsgevonden. Voor het najaar 2012 staat een 
spirituele wandeling op het programma. Tevens zijn de voorbereidingen gestart voor een 
hedendaagse pelgrimage in 2013, volgens de methodiek van de pelgrimage “Het zoeken niet moe. Ik 
ben onderweg”. De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van de klassieke bedevaarten, de 
bedevaarten met een toeristisch tintje en de hedendaagse pelgrimage “Het zoeken niet moe”, waarbij 
het op weg zijn in je (geloofs-) leven voorop staat. Dit overzicht is gemaakt om het onderscheid aan te 
geven tussen de drie groepen. Het overzicht is tevens gepubliceerd in de bladen van de deelnemende 
organisaties in de werkgroep.  
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5.  Waardering van de projectdoelen 
 
Het project beoogde een aantal doelen: 

1. voldoende geschoolde vrijwilligers voor gesprekken en activiteiten in groepsverband zowel 
tijdens de pelgrimage als voor andere activiteiten; 

2. methodiekontwikkeling voor gesprek met/van ouderen over zingevingsvragen (het 
hedendaagse pelgrimageconcept); 

3. opbouw van samenwerkende kaders in de regio die continuïteit bieden voor de 
gesprekken en activiteiten. 

 
1. Voldoende geschoolde vrijwilligers voor gesprekken en activiteiten in groepsverband zowel 
tijdens de pelgrimage als voor andere activiteiten 
Er was een hoge bereidheid van de vrijwilligers om vanuit de diverse regio’s deel te nemen aan de 
training. Met veel enthousiasme en inzet hebben deze vrijwilligers deel genomen aan de training. Het 
leren vanuit het ‘ervaren’ en ‘actief participeren’ droeg naast het vergroten van de vaardigheden op 
het gebied van levensbeschouwelijke gespreksvoering ook bij aan hun eigen zingevend kader.  

Voor het uitvoeren van de drie pelgrimages waren er voldoende geschoolde vrijwilligers omdat enkele 
vrijwilligers meerdere pelgrimages hebben begeleid. Uit de evaluatieformulieren bleek dat door de 
inzet van geschoolde vrijwilligers de deelnemers van de pelgrimage naar hun eigen gevoel voldoende 
hebben kunnen inbrengen/vertellen.  
 
De vrijwilligers zijn ook actief betrokken bij de organisatie en de begeleiding van de vervolgactiviteiten 
en diverse andere activiteiten in de regio. De vrijwilligers zelf ervaren hierbij ook veel voldoening. Een 
vrijwilliger verwoordde dit als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het voorgaande kunnen wij concluderen dat: 
“De vrijwilligers die de training hebben gevolgd zijn een aanwinst voor het begeleiden van de 
pelgrimages ‘Het zoeken niet moe’ en diverse andere (vervolg)activiteiten. De inzet van deze 
vrijwilligers draagt dus bij aan de kwaliteit van de levensbeschouwelijke (groeps-) gesprekken op 
diverse terreinen”.  
 

“Het geeft veel voldoening, om op zo’n manier het geloof en de levenshouding van mensen 
te ervaren en uit te spreken.” 

 
“Ik ben actiever met mijn eigen geloof bezig en stel mij ook  in het dagelijkse leven open voor 

gesprekken met anderen over geloof en zingeving. Dat geeft mij meer vertrouwen.”  
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2. Methodiekontwikkeling voor gesprek met/van ouderen over zingevingsvragen (het 
hedendaagse pelgrimageconcept) 
De deelnemers aan de pelgrimage gingen zowel letterlijk als figuurlijk op zoektocht naar wat er nog 
van betekenis is in hun leven: “Is wat toen zo belangrijk was in mijn leven, nu nog zo belangrijk voor 
mij?” 
 
De methodiek van het hedendaags pelgrimageconcept kan in het kort als volgt worden samengevat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordat de organisatie ligt bij het lokale kader, is er sprake van ‘herkenbaarheid’ en ‘verbondenheid’ 
met de thuisbasis. Na de pelgrimage is er tevens een lokale bedding, voor/door de organisatie van 
vervolgactiviteiten (zie ook doelstelling nr. 3), waardoor de ouderen in gesprek blijven over 
levensbeschouwelijke items. 
 
De pelgrimage is een geheel verzorgde groepsreis. Hierdoor konden de deelnemers hun dagelijkse 
beslommeringen en verplichtingen even achter zich laten. Een alleenstaande deelnemer verwoordde 
dit als volgt:  
 
“Ik hoef mij even niet te bekommeren over de dagelijkse dingen en het is fijn dat er medereizigers zijn 

van mijn eigen leeftijd waarmee ik een gesprek kan voeren.” 
 

De deelnemers verlaten weliswaar hun vertrouwde omgeving maar door de methodiek van deze 
pelgrimage wordt er een basis gelegd, waardoor de eerste vier behoeften van de piramide van Maslov 
(fysiologische behoeften, veiligheid, saamhorigheid, waardering en erkenning) vervuld worden. 
Zodoende ontstaat er ruimte voor ontmoeting en levensbeschouwelijk (groeps-) gesprek. Het creëren 
van ontmoeting, als startpunt voor verdieping, is hierbij van essentieel belang. 
 

 
“De pelgrimage is een regionale, tweedaagse groepsreis met leeftijdgenoten (60+), georganiseerd 
door het lokaal kader. De reis gaat naar een herkenbare, historische, religieuze plek (b.v. een oud 
bedevaartsoord). Het aangeboden programma bestaat uit verdiepende en verwerkende 
werkmethodes die het gesprek in gang zetten over geloofs- en zingevingsvragen:  
“Is wat toen zo belangrijk was in mijn leven, nu nog zo belangrijk voor mij?” Traditionele inhouden 
worden zo herkend, gewogen, misschien opnieuw ervaren en krijgen nieuwe betekenis, aansluitend 
bij de actuele levenssituatie. 
 
Het begeleidende team, bestaande uit een professionele reisleider, geschoolde vrijwilligers en een 
pastoraal werker/geestelijk verzorger, ieder met zijn specifieke inbreng, zorgt voor een optimale 
begeleiding. Tevens draagt zij zorg voor een veilige setting, waarbij mensen zich werkelijk durven 
open te stellen.” 
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In het programma zijn werkvormen opgenomen waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan 
over min of meer traditionele inhouden en over nieuwe betekenissen. Deze opzet gaf voldoende 
aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over geloof en zingeving. Er ontstonden interactieve 
diepgaande groepsgesprekken, waarbij de deelnemers durfden te praten over o.a.: hun eigen 
geloofservaring, hoogte- en dieptepunten, verliessituaties, teleurstellingen en eventuele angsten. 
Deze gesprekken waren tevens een voedingsbodem voor de nagesprekken tijdens de maaltijd, 
wandeling en bustocht. 
 
Het programma is samengesteld uit zowel verdiepende (groeps-) gesprekken als verwerkende 
werkvormen (o.a. de vieringen en het formuleren van de intenties). Dit biedt voldoende ruimte voor het 
delen van elkaars (levens)verhaal en het ter sprake brengen van prangende levensvragen, maar ook 
voor de integratie hiervan. 
 
Het voorgaande wordt onderstreept door de ervaringen van de deelnemers: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer ervaringen zie ook paragraaf 4. 
 
Door het vertellen van het (levens)verhaal, bouwt de verteller aan zijn eigen verhaal en zingevend 
kader. Het uitwisselen van de verhalen versterkt hiermee dus ook de identiteit, dat een doorlopend 
betekenisgevend  proces is. Wanneer bij belangrijke levensvragen antwoorden worden gevonden (of 
gevoeld) geeft dat een goede basis waarop het verdere leven ingevuld kan worden. Een gevoel van 
eenheid in het eigen leven geeft meer kracht om het leven tegemoet te treden en nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. Op basis van het integreren van levensvragen en levenservaringen groeit de binding met 
mensen in de omgeving (familie, vrienden, leeftijdgenoten). Wij mogen er dus van uitgaan dat deze 
reis ook heeft bijgedragen aan het vermindering van de eenzaamheid van de deelnemers. 
 
Werving van de deelnemers 
Voor elke pelgrimage is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden gehouden en zijn er 
persberichten geplaatst. Dit betrof een open werving. Ongeveer één derde van de deelnemers meldde 
zich hier aan. Daarnaast hebben de leden van de diverse kerngroepen zich gericht op persoonlijke 
werving. Hierbij is bewust gekeken of mensen wel of niet actief deelnemen aan activiteiten (of er 

 “Het delen van levensverhalen maakt dat ik mijn eigen levensverhaal kan aanvaarden  

en dit geeft verlichting” 

 

“De moderne kruisweg van Aad de Haas heeft mij een nieuwe kijk gegeven op de kruisweg, 

hetgeen mij dichter bracht bij mijn eigen persoonlijke leven. Ik was geen toeschouwer meer” 

 

“Deze reis heeft mij gesterkt en ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet.” 

 

“Het was heel fijn dat er tijdens de pelgrimage tijd was om met leeftijdgenoten te praten over 

datgene wat je bezig houdt, ook met betrekking tot het geloof” 
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alleen voor staan). Hierbij is bij de totale deelname gestreefd naar een verhouding van 40% ouderen, 
die er min of meer alleen voor staan. 
 
3. Opbouw van samenwerkende kaders in de regio die continuïteit bieden voor de gesprekken 
en activiteiten. 
De regionale voorbereiding van de pelgrimage, te weten de opbouw van de samenwerking en de 
begeleiding van de kerngroepen heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Voor de opbouw 
van het draagvlak was een intensieve, belevingsgerichte voorlichting noodzakelijk om de afzonderlijke 
besturen van de plaatselijke organisaties te activeren om zich in te zetten voor activiteiten op het 
gebied van aandacht voor geloof- en zingevingsvragen. De begeleiding van de kerngroepen vergde 
veel inhoudelijke ondersteuning op het gebied van de werving van de deelnemers en de regionale 
invulling van het programma. Het is tijdens de vervolgactiviteiten van de kerngroepen merkbaar dat 
deze ondersteuning zeer waardevol is gebleken, omdat de kerngroepen een basis hebben gekregen 
voor de inhoudelijke en organisatorische uitvoering van deze activiteiten. Voor het uitbouwen van de 
activiteiten blijft echter ondersteuning op maat door het KCWO noodzakelijk, met name op het gebied 
van methodiek. 
 
Helaas konden niet alle geplande pelgrimages doorgang vinden, met name daar waar onvoldoende 
draagvlak en samenwerking was. Het kader van de regionale organisaties wierp soms drempels op 
voor de samenwerking, doordat de betrokken kaderleden meer geseculariseerd waren en minder 
gevoelig waren en weinig interesse toonden om mee te werken aan dit project over geloof- en 
zingevingsvragen. Uit nader onderzoek is gebleken dat de leden wel behoefte hadden aan aandacht 
voor het levensbeschouwelijke aspect.  
 
Het opbouwen van een lokaal podium hoeft niet perse gekoppeld te worden aan formele structuren, 
maar kan ook bestaan uit sleutelfiguren uit het netwerk. Tijdens de uitvoering van de pelgrimages is 
namelijk naar voren gekomen dat gemotiveerde en inspirerende sleutelfiguren in het regionale en 
lokale netwerk belangrijk zijn voor het slagen van het project, met name op het gebied van de werving 
van de deelnemers. 
 
In alle regio’s, waar de pelgrimage heeft plaatsgevonden, is nu een continu lokaal podium dat het 
mogelijk maakt voor ouderen om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over geloofs- en 
levensvragen. De voormalige kerngroepen organiseren ten minste twee activiteiten per jaar waarbij de 
deelnemers aan de hand van een thema in kleine groepen met elkaar in gesprek gaan over 
zingevingsvragen. Daarnaast zijn er drie gespreksgroepen gestart in een regio en worden in de 
andere twee regio’s nieuwe pelgrimages georganiseerd. Hieruit blijkt dus, dat wanneer de 
samenwerking eenmaal tot stand gekomen is en de eerste activiteit (pelgrimage) een succes is, deze 
samenwerking ook gecontinueerd wordt door het organiseren van activiteiten op het gebied van 
levensbeschouwelijke gespreksvoering. Per vervolgactiviteit nemen telkens tussen de 20 en 35 
ouderen deel en de reacties van de deelnemers zijn ook daar zeer positief. Er is dus een goede 
doorwerking met betrekking tot de regionale samenwerking en de methodiekontwikkeling.  


