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In de hectiek van het hedendaagse 
moderne leven, waar zaken zich met 

de snelheid van het licht afspelen, 

lijkt het haast onmogelijk om even te 

gaan zitten en te ontsnappen aan de 
alledaagse spanningen en eisen. 
Het is niet voor niets dat steeds meer 

mensen op zoek zijn naar een vorm 
van onthaasten en bezinning. 

Herken je het gevoel dat je nergens 
tijd voor hebt? Niet voor jezelf en voor 

anderen? Of ben je misschien op zoek 
naar antwoorden, nieuwe inzichten, 
steun en begrip door gebeurtenissen in 

je leven? Wandel dan alleen of samen 
met je vrienden, familie en/of collega’s 

mee tijdens de ‘Dag van Bezinning’ 
Beekdaelen op Palmzondag 5 april.

Deze folder is samengesteld door Visit 

Zuid-Limburg in samenwerking met met alle 

kerkbesturen en gemeente Beekdaelen.

© Visit Zuid-Limburg 2020

Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd en/of openbaar door middel 

van druk, fotokopie, scan of op welke andere 

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Visit Zuid-Limburg.

Coördinatie & algemene tekst: 

Visit Zuid-Limburg, gemeente Beekdaelen

Fotografie: Roger Coenders, Visit Zuid-Limburg, 

gemeente Beekdaelen

Opmaak: Het Vormlab, Heerlen

Cartografie: Anyway Productions, Heinkenszand

Meer informatie

visitzuidlimburg.nl

visitbeekdaelen.nl 
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Tijdens de Dag van Bezinning Beekdaelen 
nodigen we iedereen uit om een mooie 
wandelroute te volgen en om het Religieus 
erfgoed van gemeente Beekdaelen te 
bezoeken. 

Een wandeling is een uitstekende manier 
om te onthaasten. In de natuur voel je je 
immers prettig en ontspannen. De frisse 
buitenlucht en de groene omgeving geven 
nieuwe energie. En ben je gestrest, dan 
glijdt de spanning zo van je af. Op het ritme 
van je voetstappen kun je je gedachten 
ordenen en nieuwe, diepere gedachten de 
ruimte geven. 

De wandelroute brengt je ook langs 
Religieus Erfgoed waaronder de kerk in 
Puth, Schinnen en Sweikhuizen. 
Tussen 12.30 en 17.00 uur staan hun deuren 
voor eenieder open en heten zij iedereen 
welkom. Welkom om vragen te stellen, een 
kaarsje op te steken, of om de architectuur 
te bewonderen en bijzondere verhalen of 
gebeurtenissen te lezen of horen. 

Het rijke religieuze erfgoed biedt ook 
ruimte voor spiritualiteit. Tijdens deze dag 
kun je op zoek naar de zingeving van je 
leven. Een cadeautje voor jezelf in een 
wereld waarin je veel ballen hooghoudt 
en van alles ‘moet’.

De route

Via de plattegrond kun je de wandelroute 
bekijken. Je volgt de route door de oranje 
(ring)paaltjes te volgen. Deze wandelroute 
van 14,4 km biedt onderweg schitterende
vergezichten, eeuwenoude kastelen,
authentieke vakwerkhuisjes, kerkjes en 
kapellen die nog steeds de katholieke 
cultuur ademen, weelderige hellingbos-
sen, glooiende graslanden en beken die 
glinsterend door de dalen kabbelen. 

Een route die inspireert en rust brengt. 
De wandelroute kan ook worden ingekort, 
gebruik hiervoor de plattegrond. De kerken
zijn ook per fiets of auto bereikbaar. Onder-
weg zijn er voldoende horecagelegenheden.

Je kunt de route op elk gewenst 
tijdstip starten. De drie kerken die 
tevens startlocatie zijn, zijn vrij te 
bezoeken tussen 12.30 uur en 17.00 
uur. Tip! Bezoek vooraf of tijdens 
de wandelroute een mis!

Startlocaties

→ St. Dionysius kerk
 Deken Keulenplein 1, Schinnen
 Start mis 5 april: 10.00 uur

→ St. Dionysius Odiliakerk 
 Kerkstraat 2, Sweikhuizen
 Start mis 5 april: 9.00 uur

→ St. Petrus Canisiuskerk
 Kerkweg 72, Puth
 Start mis 5 april: 11.30 uur

Meer informatie:
visitbeekdaelen.nl/dagvanbezinning 


