Camini 4: De Route van Jezelf Ontmoeten
Start- en eindpunt:

Markt 19, 6231 LR Meerssen
Hier kunt u in de buurt ook prima parkeren.

Lengte route:

9,2 km

Route o.b.v. knooppunten:

Rode paaltjes

Stempelplek camini:

Brasserie Bie de groeve
Gemeentebroek 15, Meerssen

Openingstijden stempelplek:

Maandag t/m zondag: 10.00-22.00 uur
Keuken sluit om 21.00 uur

Hallo, ik ben…
Met haar adembenemende Basiliek van het Heilig Sacrament, elegante Proosdijpark en interessante
synagoge is het centrum van Meerssen zeer de moeite waard. De wandelroute neemt je na een
kijkje in deze schitterende kern bovendien mee naar het bosrijke gebied ten oosten van Meerssen.
Hier vind je het verborgen pareltje Waterval, waar de Watervalderbeek ontspringt en langs het
weelderige hellingbos meandert, totdat ze bij de Pletsmolen aan de rand van Meerssen weer onder
de grond duikt. Bij terugkomst in het centrum nodigen we je uit de basiliek beter te bekijken. Het is
namelijk een bedevaartsoord voor veel mensen. Iemand die op bedevaart gaat noemen we ook
wel een pelgrim. Velen die op pelgrimstocht gaan, komen onderweg meer en meer stukjes van
zichzelf tegen. Welke stukjes van jezelf wil jij nog graag ontmoeten?

Bezinning
Jezelf ontmoeten en ontdekken. Elke keer opnieuw, je hele leven lang, zijn er steeds weer nieuwe
stukjes te in jezelf ontdekken. Welke eigenschappen en kwaliteiten die jij hebt, vind je nog lastig
om aan anderen te laten zien? Heb je niet meteen een antwoord? Denk dan eens aan wat je soms
irriteert bij anderen. Vaak gaat het dan over iets dat jijzelf ook graag meer zou willen doen maar
waar je jezelf nog in terughoudt. De bezinningsvraag voor deze route is dan ook: waar wil je zelf
nog meer in tevoorschijn komen?

Natuur
De Watervalderbeek die je onderweg ontmoet, ontspringt in het bos van het gehucht Waterval bij
Ulestraten. Water zoekt altijd zijn eigen weg. Ontmoet het weerstand, dan nóg stroomt het water
verder en overwint het elke blokkade onderweg. Soms door eromheen te gaan, en een andere keer
wordt de blokkade kleiner gemaakt en uiteindelijk vernietigd door de stroom. Deze niet tegen te
houden stroom doet je misschien denken aan momenten in je leven waarop jij ook blokkades hebt
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overwonnen om je eigen weg te kunnen vervolgen. Welke gebeurtenissen zijn voor jou hierin
belangrijk geweest?

Spreuk voor onderweg
‘Door je te ontdoen van al je moeten, ont-moet je jezelf.’
Als je niets meer moet en alles mag, wie ben jij dan als je helemaal vrij bent?.

Even helemaal in het nu
Loop je samen met iemand anders deze route? Neem dan onderweg een moment om letterlijk stil
te staan en de ander écht te ontmoeten. Ga tegenover elkaar staan op een afstand die comfortabel
voelt. Sluit allebei je ogen voor een moment en ga met je aandacht naar je hart. Open je hart
allereerst voor wie jij bent en daarna voor de ander die tegenover je staat. Dan openen jullie je
ogen weer en kijken jullie elkaar aan. Geen woorden, alleen maar stilte. Misschien voelt het
onwennig of ongemakkelijk en zijn er allerlei gedachten. Dat is helemaal oké. Laat het maar
gebeuren. Je zult merken dat het uiteindelijk ook weer rustiger voelt en dat je helemaal met je
aandacht bij de ontmoeting van de ander kunt zijn. Doe dit een aantal minuten en voel wat er van
binnen bij je gebeurt als je zo vanuit stilte de ander mag ontmoeten.

Elke vogeltje zingt zoals het gebekt is
Onderweg zul je veel vogels tegenkomen en hun gezang horen. Hoe ben jij vandaag gebekt?
Welke klank wil jij vandaag maken? Sluit je ogen en ga met je aandacht naar je buik en laat vanuit je
buik je eigen unieke klank ontstaan. Maak de klank voor jezelf en ga er zo lang mee door als goed
voor je voelt.
Weetje: klanken die ontstaan vanuit je buik zijn vaak verbonden met emoties die in je lichaam
voelbaar kunnen zijn.

Ter inspiratie
‘Jezelf ontmoeten
Wees wie je wilt zijn, met al je plussen en je minnen.
Met je onrust en je pijn, en je liefde diep van binnen.
Met je zorgen, je vertrouwen, met je vreugde en je leed.
Met wat zich nog zal ontvouwen en
met wat je het liefst vergeet.
Met je warmte, je bezieling,
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met je stijl en waardigheid.
Wees wie jij wilt zijn, dan wint jouw licht aan kracht en gloed.
Dan zul je stralen vanuit je kern
omdat je dan ...
jezelf ontmoet.’.

Plekken om onderweg te ontdekken
•

Basiliek van het Heilige Sacrament

De Basiliek op de Markt wordt ook wel het ‘Pronkstuk van de Maasgothiek’ genoemd en is gewijd
aan het heilig sacrament en de apostel Bartolomeus. Niet alleen is de Basiliek prachtig om te zien,
het heeft ook zo zijn prachtige verhalen. Hier speelde zich namelijk niet één, maar zelfs twee
wonderen af!
•

Proosdijpark

Even een rustpauze tijdens je wandeltocht? Het Proosdijpark is een in ‘late landschapsstijl’
vormgegeven park gelegen bij de Sint Bartholomeuskerk in Meerssen. Het is een prachtig park met
glooiende parkweides, boomgroepen en een fraaie vijver. In het park staat de theekoepel genaamd
Gloriëtte.
•

Geulhemmergroeve

Op zoek naar nog meer rust? Onder de grond heb je geen één streepje bereik en kun je heerlijk
bezinnen. Een klein stukje van de route af bevind zich de Geulhemmergroeve, een gangenstelsel
van ongeveer 25 kilometer mét rotswoning en ondergrondse kapel!

#bezininzuidlimburg
Heb jij iets beleefd of ontdekt tijdens deze route dat je het liefst met de hele wereld wil delen? Laat
het ons weten via #visitzuidlimburg en @visitzuidlimburg.
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