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januari 2017

Geachte leden van de regio Limburg
De regio Limburg van het Nederlands Genootschap van St. Jacobus is startklaar om ook in 2017 (aanstaande)
pelgrims te ontvangen tijdens haar activiteiten; o.a. regiodagen, een wandel-oefentocht, pelgrims-2-daagse*, de
landelijke pelgrimsmis*, Jacobusdag* of tijdens een huiskamerbijeenkomst voor vertrekkende pelgrims.
(*activiteit in samenwerking met Broederschap H. Jacobus en/of Stichting Pelgrimswegen)
Van harte nodigt de werkgroep voor de regio Limburg u uit om deel te nemen aan bovenstaande activiteiten.

Mededelingen
 Paul Elshout is gestopt met zijn taak als voorzitter en als lid van de werkgroep. Deze werkzaamheden zijn niet
langer te combineren met zijn dagelijkse werk.
Wilt u de regio werkgroep versterken en een bijdrage leveren aan het organiseren van activiteiten voor de
Limburgse pelgrim(s), graag heten wij u welkom!
 De refugio/pelgrimsonderkomen in de Kathedraal van Roermond wordt binnenkort weer geopend voor
pelgrims. Ook de refugio Albertushof aan de Hakkesstraat in Venlo en in Houthem St. Gerlach heten u welkom.
 21 en 28 januari hebben 2 huiskamerbijeenkomsten plaatsgevonden voor pelgrims die naar Santiago willen
gaan.
 opgave voor de oefentocht op 4 maart te Munstergeleen kan door een mailtje te sturen naar
feijententije@gmail.com
 het Jacobspad van Millingen aan de Rijn naar Maastricht ligt weer klaar om bewandeld te worden.
Info: jmcoopmans@gmail.com / http://stjacobspad.nl

25 maart: regiodag voor Limburgse pelgrims in voormalige Jacobuskapel, het Witte kerkje,
adres: Voorstad St. Jacob, 6041-LN, Roermond.
De regiodag is 1 week later dan eerst was aangekondigd
Programma:
9.30 uur;
10.00 uur;
10.15 uur;

12.00 uur;
13.00 uur;

14.15/14.30
16.00 uur;

inloop met koffie, thee en cake
opening en toelichting programma, een enkele mededeling
Walking the Camino, een boeiende film over pelgrimservaringen,
het proces van pelgrimeren, wat leert de camino, blaren, regen,
herbergen, ontmoetingen, gedwongen stop, natuur en meer.
lunch
voordracht over de Camino Mozarabe en de voordracht ‘Roomse pelgrim’
of bezoek aan de Kathedraal, de Jacobuskapel,
de glas-in-loodramen, Codex Calixtinus
groepen wisselen, zie 13.00 uur
infomarkt door wandel- en fietsmentoren, café St. Jacq.

Aanmelden voor de regiodag van 25 maart.
U kunt zich aanmelden voor deze dag door € 12,50 (= inclusief lunch en koffie)
of € 6,00 (zonder lunch) per persoon over te maken op
rekeningnummer NL27RABO0171795008
t.n.v. Nederlands Genootschap van Sint Jacob Regio Limburg.
*Vermeld ook de eventuele voorkeur voor een vegetarische lunch.
*Aanmelden kan t/m zondag 19 maart 2016

2 april: landelijke pelgrimsmis
om 11.30 uur in de Kathedraal te Roermond, gevolgd door een optreden van het koor Mazing Joy met
hun sprankelende productie ONDERWEG: pelgrimsverhalen, -liederen en –gedichten.
De voorstelling ONDERWEG start om 14.30 uur in de Ursulakapel, Voogdijstraat 24, 6041 GD, te Roermond.
Meer informatie vindt u in de flyer op
https://www.santiago.nl/sites/default/files/regios/limburg/Flyer_Onderweg_2_april_2017.pdf
De voorstelling is gratis. Aan het einde ervan, kunt u wel een donatie doen.
In het centrum van Roermond is het overal betaald parkeren. Op het parkeerterrein van het Outletcenter in
Roermond kan worden geparkeerd voor € 3,00 per dag. Maar daar kan het druk zijn. Op het Wilhelminaplein kan
worden geparkeerd voor € 5,00 per dag. Een andere mogelijkheid is om te kiezen voor de parkeergarage aan de
andere zijde van het NS station: Stationspark, Maria Theresialaan 12. Hier geldt een dagtarief van € 6,00. Deze
parkeergarage ligt dicht tegen het centrum op enige afstand van de kathedraal en de Ursulakapel.

6 en 7 mei: pelgrims-2-daagse,
wandeling over het Jacobspad van Venlo, o.a. via kloosterdorp Steyl naar Roermond.
Informatie en opgave:, email: jmcoopmans@gmail.com / telefonisch 06-29731351.
Zie ook http://stjacobspad.nl/tweedaagse_2017.html
Informatie over 25 juli, de jaarlijkse Jacobusdagviering, volgt in een
eerstvolgende Nieuwsbrief,
dit geldt ook voor de regiobijeenkomst op 4 november.

Noteert u alvast in uw agenda:
4 maart:
25 maart:
2 april:
6 en 7 mei:
25 juli:
4 november:

oefenwandeltocht (vertrekkende) pelgrims
bijeenkomst voor Limburgse leden: regiodag
landelijke pelgrimsmis en optreden van Mazing Joy
pelgrims-2-daagse over het Jacobspad
Jacobusdag-viering
bijeenkomst Limburgse leden: regiodag

Mentoren
De wandel- en de fietsmentoren helpen nieuwe pelgrims op weg naar
Santiago Voor meer informatie kun je bij hen terecht.
Wandelmentoren voor de regio Limburg:
Ria en Henk Feijen
Ger Lenssen

046-4110007
077-4748240

feijententije@gmail.com
ger-lenssen@home.nl

Fietsmentoren voor de regio Limburg:
Coen Rams
Paul Huijnen

0475-462727
045-5326973

GenootschapLimburg@kpnmail.nl
pghhuijnen@home.nl

De werkgroep regiobijeenkomst / contactpersonen:
Jan Houben
Luc Mol
Wilma Boonstoppel
Rieni Bremmers
Coen Rams

!

Horst
Belfeld
Roggel
Kerkrade
Maasbracht

077-3982757
077-4751740
06-20246435
045-5411464
0475 - 462727

Fam_houben@hotmail.com
lucmol@planet.nl
mail@wilma-boonstoppel.net
rienibremmers@hotmail.com
genootschaplimburg@kpnmail.nl

Wij vragen u veranderingen van e-mail- of adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie van het
genootschap in Utrecht. Als u een e-mailadres heeft, krijgt u inloggegevens. Hiermee kunt u inloggen op
www.santiago.nl U kunt dan uw e-mailadres of adresgegevens aanpassen in [mijn profiel] op het tabblad bewerken.
Vragen of opmerkingen kunnen ook worden gesteld via het mailadres: GenootschapLimburg@kpnmail.nl

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, dan kunt u dat doorgeven aan de ledenadministratie van het genootschap in
Utrecht. Als u inloggegevens heeft ontvangen, dan kunt u inloggen op https://www.santiago.nl en het vinkje verwijderen
voor regio Limburg op het tabblad nieuwsbrieven.

