
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hou je van wandelen? 

Wil je ook meer aandacht voor behoud  

en herstel van de schepping? 

 

Loop dan (een etappe) mee met de 

klimaatpelgrimstocht! 

 

De pelgrimstocht startte op 14 augustus in Polen 

en loopt van 30 september tot 11 oktober door 

Nederland richting de VN-Klimaattop in Glasgow. 

Bij die VN top bieden de pelgrims een petitie aan 

met een oproep om daadkrachtig te handelen 

zodat de klimaatdoelen gehaald worden.  

 

Op donderdag 30 september zijn de 

klimaatpelgrims in Enschede. 

 

Rond lunchtijd wordt de vaste kerngroep van de 

pelgrims opgevangen in woongemeenschap en 

voormalig klooster De Wonne. Lokale pelgrims die 

zich in Glanerbrug en Enschede hebben 

aangesloten zijn welkom in de Jacobuskerk. 

 

Gezamenlijk ontvangen ze in De Wonne de zegen 

van vertegenwoordigers van de katholieke kerk, de 

Lasonderkerk en de Ontmoetingskerk. 
 



 

 

 

 

 

Borne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loop je mee? 
 

Dat kan op donderdag 30 september op de volgende manieren: 

1. Loop mee met de etappe Glanerbrug – Enschede (circa 5 km). Vertrek is 

ca 10:30u vanaf de Protestantse Gemeente Glanerbrug, Gronausestraat 1200.  

Tip: neem de trein van Enschede (v 10:02u) naar Glanerbrug (a 10:09u).  

Rond 11:30u worden de pelgrims opgevangen bij Stadsklooster de Wonne in 

het centrum van Enschede.  

Wandelaars die in Glanerbrug en Enschede aansluiten kunnen lunchen (wel 

zelf meenemen!) in de Jacobuskerk (Oude Markt, Enschede). 

Opgeven is voor dit deel van de etappe niet nodig. 

2. Loop mee met de etappe Enschede – Borne (circa 13 km). Vertrek is rond 

13:00u vanaf de Wonne (Noorderhagen 25). De pelgrims lopen o.a. langs de 

Lasonderkerk en over de campus van de Universiteit Twente.  

Opgeven voor dit deel van de route kan via de website van Groene Kerken. 

https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/ 

3. Opgeven voor één van de andere 10 etappes tussen Borne en 

IJmuiden kan via dezelfde websites.  

 

Op zondag 10 oktober sluiten we het Nederlandse deel van de pelgrimstocht af 

met een klimaatmars van Amsterdam Bijlmer naar Hoofddorp (20-25 km).  

 

De Klimaatpelgrimstocht in Nederland is een initiatief van GroeneKerken en 

Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken.  

 

Vragen over het programma in Enschede? Neem dan contact op met:  

Carla Berbee:  c.berbee@katholiekenschede.nl 

Jan Schaake:  schaakejan@gmail.com 

of Joanne Vinke-de Kruijf: duurzaamheid@ngkenschede.nl 
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