Verslag Najaarsbijeenkomst Nederlands Genootschap van Sint Jacob regio Den Bosch 11-10-2015

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Gedicht
Mededelingen
Lezing door Elles Kramer van Morgenrood
Pauze
"Via de la Plata" door Chris Strijbos
Pelgrimeren voor de jeugd wint Zilveren Rank
De "Esdonkse Spijkerkapel" door Peter Kox
Sluiting gevolgd door Café St Jacques

1. Opening.
Voorzitter opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Hij stelt de
aanwezigheid van de veertig aanwezige leden zeer op prijs en constateert dat de zogenaamde
“grijze golf” het leeuwendeel van de aanwezigen vertegenwoordigt.

2. Gedicht
Zoals volgens goed gebruik van toepassing is, leest Josefine onderstaand gedicht voor uit “Het
geheim van de Schelp” van schrijver Joop van der Meulen. Dit roept gevoelens en herinneringen
op aan de eigen camino van de aanwezigen op waardoor de focus op het thema van deze middag
al vlug aanwezig is.

Toen de stilte brak in zijn hoofd
onder de druk van de wereld die
hij zelf had toegelaten,
strikte hij op een ochtend zijn schoenen,
zocht naar woorden voor een afscheid
en vertrok zonder iets te zeggen
op weg naar een beeld
waar hem de verlossing scheen,
naar een veld
ver weg onder de sterren.

Maanden schreef hij met de afdruk
van zijn voeten zijn naam in de huid
van oude wegen.
Trok stofsporen als een web
tussen stad en stad en stad
op weg naar zijn doel.

En op de telmaat van zijn passen
formuleerde hij zorgvuldig
de vragen die hij stellen zou
als zijn tocht was afgelegd.
Aan de sterren zou hij de woorden
vragen om te beschrijven wat zijn hart
niet meer zeggen kon
en de rotsen aan het einde van zijn reis
zou hij smeken hem zijn eigen weg
te duiden die hij was kwijtgeraakt.
Maar toen hij knielde
na een tocht van maanden
voor de poorten van zijn doel
hadden zon en wind
en stof en regen
al zijn vragen uitgewist.

De woorden van zijn hart
had hij een halve weg terug
al gelezen in de dans
van vonken boven een avondvuur,
zijn verstarde gedachten
waren nooit zo helder
verwoord als door elke zucht
van zijn eigen ademtocht
bij elke pas die hij naar hier had gezet,
en zijn toekomstweg stond geschreven
in de lijnen van
een kiezelsteen die hij
weken eerder al had op geraapt
bij de monding van een rivier.
Toen hij knielde
op een Spaans veld onder de sterren
hadden zijn vingers
alle antwoorden al gelezen,
telkens als zij streken
als een stille mantra
over de ribbels van de schelp
om zijn hals
en geklonken in het ruisen
van de kalme zee in haar holte
waar hij naar had geluisterd
op stille avonden
in andere velden onder
andere hemels van sterren.
Hans van Bergen

3. Mededelingen
- Voorzitter memoreert: “Zoals bij velen bekend is op 12 september jongstleden het lichaam
van de vermiste Denise Thiem, de Amerikaanse vrouw die werd vermist op één van de
meest populaire pelgrimsroutes van het Spanje, gevonden”. Dit geeft ons pelgrims, zoals
velen op de camino, een reden om over dood en leven en de zin daarvan weer eens te
mijmeren.”
Paul Kouwenberg maakte een film, waarin dat contemplatieve recht wordt gedaan, een film
die mooi past bij deze mijmeringen. Voorzitter stelt voor deze film samen te bekijken.
De film is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=Ag54F2LzZgw
"Just me honoring Denise".
-

Pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem is nu ondergebracht in een Stichting. Op 26
september jongstleden vond de overdracht van de hoeve plaats door de broeders aan deze
Stichting tijdens een officiële bijeenkomst en receptie in de tuin van deze accommodatie.
Chris en Peter vertegenwoordigden regio Den Bosch tijdens deze bijeenkomst.

-

Frits van Amelsfort heeft in maart 2014 de Nativity Trail in Palestina gelopen. Deze tocht
gaat door de West Bank van Nazareth naar Bethlehem, zoals Jozef en Maria gelopen zouden

kunnen hebben en is ongeveer 160 km lang. Drie keer was hij te gast bij Palestijnse gezinnen
en een keer bij de Bedoeïenen. Op 12 november geeft hij een lezing over zijn ervaringen in
Palestina en Israël. Dit vind plaats in de Ridderzaal van Kasteel Stapelen, Stapelen 1, 5281 EH
Boxtel. Tijd : 19.30 uur. Als u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden via emailadres:
fvanamelsfort@gmail.com.
-

Rinse heeft te kennen gegeven te stoppen als secretaris en geen deel meer uit te willen
maken van het bestuur van onze regio. Wel blijft hij beschikbaar voor het onderhouden van
onze site en uiteraard voor het uitzetten en organiseren van wandelingen.

-

Wandelingen en fietstochten. Dit jaar worden, met uitzondering van de vakantiemaanden,
door met name Josefine en Rinse maandelijkse wandelingen georganiseerd. Voor deze
wandelingen is ruime belangstelling en ze voorzien dus duidelijk in een behoefte. Wat zou
het mooi zijn als deelnemers aan deze wandelingen zich spontaan bij Rinse of Josefine zouden
melden met de mededeling dat ook zij het uitzetten van een wandeling op zich willen nemen.
Misschien ontdekken we dan weer mooie gebieden die ons tot nu toe niet bekend zijn.
Bovendien zijn aanmeldingen om een kort verslag van een dergelijke wandeling te schrijven
voor onze nieuwsbrief ook van harte welkom. Meldt u zich aan voor deze activiteiten!

-

Bovendien is op zondag 3 mei een fietstocht van Gemert naar Kevelaer, georganiseerd door
Ad van Kraay. Een tocht waarvan de deelnemers ontzettend hebben genoten. Dergelijke
fietstochten zijn dus ook voor herhaling vatbaar. Wel is het gewenst dat de fietstochten door
fietsers worden georganiseerd. Wie wil komend jaar één of meerdere leuke fietstochten
organiseren? Ook hiervoor geld neem contact op met het bestuur. Wij zorgen er voor dat u
de faciliteiten krijgt die u daarvoor nodig heeft.

-

Op 12 december aanstaande vindt overleg plaats tussen het hoofdbestuur van het
Genootschap en de regio’s. Chris en Peter zullen namens regio Den Bosch hierbij aanwezig
zijn. Bespreekpunten op deze bijeenkomst zijn onder andere:
- stagneren ledenbestand ten opzichte van toenemend aantal pelgrims
- aanschafmogelijkheden pelgrimspas
- gebruik sociale media
- hoe kunnen we het Genootschap aantrekkelijk maken voor toekomstige pelgrims en onze
huidige leden
Als u hierover uitgesproken ideeën hebt maak ze dan vóór 1 december kenbaar aan het
bestuur.

-

Het pelgrimsburo in Santiago de Compostela verhuist rond november. De inpandige
“Huiskamer der Lage Landen” verhuist gelijktijdig mee.

-

De voorjaars- en najaarsbijeenkomsten van onze regio worden gehouden op de 3e zondag in
februari en de 3e zondag in oktober. Van genoemde data kan worden afgeweken i.v.m. de
voorjaar-/ herfstvakantie. U wordt hierover dan uiteraard tijdig geïnformeerd.

-

Indien mogelijk en voorzien van voldoende kopij zal elke 3 of 4 maanden een nieuwsbrief
worden uitgebracht. Wij verzoeken de leden mee te werken om wetenswaardigheden voor

deze nieuwsbrieven, de eerdergenoemde verslagen van wandel- en fietstochten onder de
aandacht van het bestuur te brengen.
-

In de voorjaarsbijeenkomst zal voortaan behalve een verslag van de kascontrolecommissie
een jaarverslag worden gepresenteerd door het bestuur. U ontvangt dit verslag samen met
de uitnodiging voor de bijeenkomst zodat u vooraf kennis kunt nemen van de inhoud en
vragen tijdens de bijeenkomst aan de orde kunt stellen.

-

De Landelijke Voorjaarsbijeenkomst 2017 zal op zaterdag 18 maart door onze regio worden
georganiseerd. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar georiënteerd op locaties die we
hiervoor kunnen gebruiken. Woensdag 14 oktober gaan Chris en Peter opnieuw in gesprek
met leden van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en zullen zij nog enkele locaties
bezoeken. Op korte termijn hopen we deze locaties te kunnen vastleggen. Bovendien
moeten we vanaf nu concreet aan de slag met de invulling van het dagprogramma. Zowel
Chris als Josefine roepen de aanwezige leden op om hun ideeën hiervoor bij het bestuur aan
te leveren. Uiteraard is dit ook van toepassing op degenen die niet op deze
najaarsbijeenkomst aanwezig konden zijn. “ Mensen, denk met ons mee en maak uw
ideeën kenbaar”. Bovendien geef u op als vrijwilliger voor activiteiten op deze dag zodat
we samen voor het welslagen van de Landelijke bijeenkomst kunnen zorgen.

4. Lezing door Elles Kramer van Morgenrood
Mevrouw Elles Kramer vertegenwoordigt het Morgenrood natuurvriendenhuis in Oisterwijk.
Haar lezing is gericht op meer bekendheid voor bovengenoemd natuurvriendenhuis en een
eventuele werving van gastheren en dames hiervoor. Zij schetst een stuk historie van het
NIVON, een landelijke vereniging met natuurvriendenhuizen, familiecampings en
natuurkampeerterreinen, waarbij zorg en respect voor de natuur voorop staan. Het motto
“Groen en duurzaam” is daarbij uitgangspunt in hun streven.

`
Hun samenwerking met het IVN wijst op het bovenstaande. Wellicht kunnen het
Genootschap van Sint Jacob en Morgenrood meer voor elkaar betekenen dan momenteel
het geval is. In ieder geval wil Morgenrood graag beschikken over meer vrijwilligers die het
werk van gastvrouw/gastheer op zich willen nemen. Anders dan bij het hospitaleren bij het
Genootschap van Sint Jacob is het poetsen van het gebouw ondergebracht bij een
schoonmaakbedrijf en hoeft dus niet door de vrijwilliger uitgevoerd te worden. Heeft u
interesse ? Meldt u dan aan via de site: http://www.nivonmorgenrood.nl

5. Via de la Plata
Na de pauze is het de beurt aan Chris. Hij heeft dit jaar de Via de la Plata vanuit Sevilla
gelopen. Hij vertelt zijn verhaal ondersteund door een prachtige film zijn belevenissen. Deze
film kunt u vinden op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tCTJr_JSq88
“Via de la Plata 2015”
De film is door de maker voorzien van het nodige commentaar. Opvallend is dat de beleving
van Chris op deze route behoorlijk afwijkt van enkele andere leden die de route in het
verleden hebben gelopen. Zo ziet u maar dat beleving tijdens het pelgrimeren zeer
persoonlijk is.
6. Pelgrimeren voor de jeugd wint Zilveren Rank
Mientje v.d. Graaf informeert de vergadering over het winnen van de jaarlijkse
stimuleringsprijs van de Stichting Kiemkracht voor jeugdactiviteiten in De Kempen door
Pelgrimeren voor de jeugd. De prijs bestaat uit een zilveren beeldje in de vorm van een
wijnrank en een geldbedrag van vijfduizend euro.
Met dit project moedigen de vrijwilligers, waaronder Mientje, kinderen en jongeren van 10
tot en met 18 jaar aan om na te denken over de eigen levensweg. Zij doen dat door samen
met deze jongeren op pad te gaan als pelgrim. Al wandelend praten ze met elkaar over
zingevingvragen.

7. De Esdonkse Spijker Kapel
Omdat er door het bestuur geen aanmeldingen zijn ontvangen van pelgrims die hun verhaal
willen vertellen over een tocht op de camino in 2015 vertelt Peter het verhaal over een
opmerkelijk pelgrimsoord; de Esdonkse Maria Magdalena Kapel, in de volksmond de
Esdonkse Spijker Kapel genoemd. De legende die als aanleiding tot de bouw van deze kapel
zou zijn geweest is aan de orde gekomen evenals de reden(en) die Nederlandse zigeuners er
toe brachten om genoemde kapel tot het einde van de zestiger jaren van vorige eeuw als hun
bedevaartsplaats te bezoeken . Als u geïnteresseerd is in dit verhaal kunt u een mail sturen
aan peter.kox@hotmail.com . Peter zal u het verhaal, eveneens per mail, toesturen.

Noot Verslaglegger:
Het bestuur biedt haar excuses aan voor het ontbreken van het agendapunt
“Rondvraag”. Opvoeren van dit punt op de agenda is ons deze keer volledig ontgaan.
Wij zullen er in de toekomst op toezien dat dit niet meer voor komt.

8. Voorzitter sluit de najaarsbijeenkomst af met dank aan de aanwezigen voor hun
belangstelling en inbreng en nodigt hun uit voor een gezellig samenzijn onder het genot van
een drankje in Café St Jacques

De verslaglegger.

