Allerbeste mensen,
Een voorzichtige start, overnachten in jullie kerken. Inmiddels horen wij bijzondere reacties,
spreken pelgrims, die in jullie kerken overnacht hebben, lezen hun berichten op Facebook,
weblogs, etc.
De PR komt langzaam op gang. De start in Swichum heeft veel aandacht in de pers
opgeleverd: LC, FD, Omrop Fryslân, en zelfs een stukje in Trouw.
Op de websites van het Nederlands Genootschap (NGSJ (www.santiago.nl) en die van het
Jabikspaad (www.jabikspaad.nl )staan alle deelnemende kerken. Net als op onze eigen site
van Santiago aan het Wad (www.santiagoaanhetwad.nl) Op toeristische sites staan links
naar deze sites.
Vorige week is het Sint-Odulphuspad officieel in gebruik genomen (www.odulphuspad.nl) de
kerken van Nijland, Jorwert, Boksum en Blessum liggen aan deze nieuwe route en
wandelaars kunnen met de stempelkaart van dit pad in deze kerken overnachten.
Deze maand verschijnen artikelen over jullie kerken in de ledenbladen Ultrea van het NGSJ
en die van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT).
Volgende week informeren we een aantal buitenlandse zusterorganisaties van het NGSJ.
Omrop Fryslan wil volgende maand pelgrims filmen/volgen, die in een kerkje overnachten en
KRO-NCRV maakt een 15-delige serie over het Jabikspaad, die ze dit najaar uitzenden. Daarin
ook aandacht voor slapen in de kerk.
SAFT stuurt jullie binnenkort een update van informatie voor jullie informatiemap. En een
nieuwe druk van de flyer ‘’Refugio’s in Friese kerken’’. Zie bijlage.
De Camino der Lage Landen vordert gestaag. Begin juli starten de etappes in Fryslân; vanuit
Wolvega, langs het Jabikspaad en vanuit Zoutkamp langs het nieuwe Claercamppad (een S
ah W project) en een rondwandeling vanuit Bolsward en een etappe van Franeker naar SintJacobiparochie. Vanaf 18 juli gaan 125 fietsers op weg naar Sint-Jacobiparochie langs vier
routes.
Wij wijzen de deelnemers van de Camino op de overnachtingsmogelijkheden in de kerken.
Iedereen kan deelnemen aan een of meerdere wandeletappes, fietsroutes en Jacobsfestival.
Jullie ook. En we verwachten jullie uiteraard op het Jacobsfestifal s’ ’middags op 25 juli in
Sint-Jacobiparochie.
Camino der Lage Landen en het Jacobsfestival; informatie, deelname en aanmelden:
https://www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad
Het Jacobsfestival op 25 juli gaat s’ ’avonds – via een processie – over naar Zwarte
Haan/Finisterre aan het Wad. Daar begint het festival aan het Wad. Dat duurt tot de
volgende ochtend 7.00 uur. Info zie www.santiagoaanhetwad.nl Het programma wordt
binnenkort bekend.
Zo, dan zijn jullie weer even bij. Zijn er vragen of reacties, dan horen we dat graag.
Veel succes en plezier met alles en hartelijke groeten, ook namens SAFT.
Hans de Jong.
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