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Agenda Regiodag 4 november 2017
Het Witte Kerkje, Voorstad Sint Jacob 72, Roermond

09:30 - 10:00
10:00 - 10:15

Ontvangst met koffie en thee
Opening en toelichting programma
en mededelingen
10:15 - 10:45 Coen Rams: Wie is Jacobus en waarom
bezoeken zo velen zijn graf.
10:45 - 12:00 Herman Verwey: Onderweg met een
rugzak vol zekerheid?
12:00 --13:00 Lunch
13:00 – 15:00 Joke van Erp: Pad over de horizon.
15:00 – 16:30 Café Saint Jacques,
infomarkt door coördinatoren.

oktober 2017

Het programma van de regiodag staat geheel in het
teken van de pelgrim onderweg. Alle sprekers nemen
de aanwezigen mee onderweg. Ieder met hun eigen
specifieke verhaal.

Aanmelden voor de regiodag
U kunt zich aanmelden voor deze dag door € 10,00
(= inclusief lunch en koffie) of € 2,50 (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 29 oktober 2017

Onderweg met een rugzak vol zekerheid?

Pad over de Horizon

Waarom ga je eigenlijk op stap? Wanneer ben je klaar
met de voorbereiding? Wat neem je mee, een rugzak
vol zekerheid of schep je ruimte door veel thuis te
laten? Een dosis vertrouwen,houd je daar een plekje
voor vrij? Vertrouwen op de ruimhartigheid van een
onbekende bijvoorbeeld. Komt alles goed en krijg je
altijd wel een plekje in een afgeladen refugio? Wat als
een voet dwars zit en het even niet marcheert?
Vragen die in de lezing Onderweg met een rugzak vol
zekerheid! zeker aandacht krijgen. Veel staat in de
sterren geschreven, want hoe een reis verloopt, weet
je vooraf niet. Dat is tegelijk de charme van een
pelgrimage.
Herman Verweij heeft eerder naar Rome en Assisi
gelopen. In 2010 en 2015 wandelde hij dwars door
Nederland en Duitsland, sporen volgend van vier
personen die tijdens de laatste oorlog huis en haard
moesten achterlaten. Over deze drie reizen schreef hij
telkens een boek als verdieping van zijn belevenissen
tijdens de wandelingen.

Op maandag 5 maart 2012 begint Joke aan haar
Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Een
voettocht van ruim drieduizend km met als doel daar 5
maanden later aan te komen: op 4 augustus, de
sterfdatum van ‘ons mam’ en verjaardag van ‘ons pap’.
Aan haar mam draagt Joke
haar boek “Pad Over De
Horizon” op.
Een sprankelende voordracht
over haar ervaringen en
schitterende plekken, over
mannen die iets van je willen,
een gestolen beurs, pelgrims
als klaplopers en mafkezen,
“de spirituele pelgrims bestaat
niet meer”, het armzalig
bestaan van een familieherberg en heel veel andere bijzonderheden. Joke
neemt je mee op haar Camino, in een presentatie als
geen ander.

Inzegening Jacobusbeeld Heerlen

Café Saint Jacques

Op zondag 22 oktober 2017 vindt in de Heerlense
Pancratiuskerk de inzegening plaats door Mgr.
Bisschop Frans Wiertz van een beeld van Jacobus de
Meerdere, de patroonheilige van Santiago de
Compostela. Aanvang 11.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd deze plechtigheid bij te
wonen. Het is verstandig om een half uur vooraf al
aanwezig te zijn, vanwege de verwachte grote
belangstelling.

Het eerste Café Saint Jacques was een succes. Dat was
voor de organisatoren een mooie opsteker. Ze gaan er
mee door. Elke eerste donderdag van de maand kunt u
vanaf 19:30 uur aanschuiven in Grand Café De Pauw in
Roermond. Het doel om in een informele en gezellige
sfeer ervaringen uit te wisselen over de pelgrimstocht
naar Santiago de Compostela, elkaar ontmoeten,
ervaringen delen en ideeën opdoen voor de eerste of
een volgende tocht is zonder twijfel gehaald.

Meer informatie over beide activiteiten zijn te vinden op: https://www.santiago.nl/limburg

Noteert u alvast in uw agenda:
5 oktober:
22 oktober:
2 november:
4 november:
7 december:
Camino Aan Het Wad
In 2018 organiseert het Genootschap een
estafettepelgrimage door Nederland:
de 'Camino Santiago aan het Wad'.
Het idee hiervoor ontstond in Friesland,
geïnspireerd door het feit dat Leeuwarden dat
jaar Culturele Hoofdstad van Europa zal zijn.
Sint-Jacobiparochie is voor menig pelgrim in
Nederland het beginpunt van de pelgrimage,
maar tijdens deze estafette door alle zestien
regio's van het Nederlands Genootschap van
Sint Jacob zal het Friese pelgrimsoord deze
keer fungeren als eindpunt.
De tochten vinden plaats in de periode van
februari tot en met juli 2018. Tijdens de
estafette wordt vanuit het zuiden van het land
via drie routes (West, Midden en Oost) naar
het noordelijke Santiago gelopen.
De routes zijn bepaald door de regio’s. In de
ene regio is men enkele dagen op pad, dan
weer wordt een regio met een veertiendaagse
tocht doorkruist. De verrassing zit in de
regionale variëteit. Iedere maand wordt het
stokje doorgegeven aan de volgende regio.
De bedoeling is dat de drie routes elkaar bij
aankomst op 25 juli 2018 in Santiago aan het
Wad ontmoeten.
Deelnemers nemen een pelgrimspas mee op
hun tocht, om stempels onderweg te vergaren,
maar ook om je te kunnen identificeren als
deelnemer.
Meer informatie over de Camino Santiago aan
het Wad en over de activiteiten in de regio
Limburg vind je op:
https://www.santiago.nl/santiago_aan_het_wad

Café Saint Jacques
Inwijding Jacobusbeeld in Heerlen
Café Saint Jacques
Regiodag voor Limburgse pelgrims
Café Saint Jacques

Heuveltocht
Paul Huijnen heeft het initiatief genomen om samen met Coen
Rams op 21 en 22 april 2018 een fiets2daagse te organiseren
vooral gericht op fietspelgrims die in 2018 een pelgrimstocht
naar Santiago willen ondernemen. Deze tocht is vooral bedoeld
voor diegenen die nog weinig of geen ervaring hebben met het
rijden door heuvelachtig terrein. In eerste instantie is deze
heuveltocht bedoeld voor leden van de regio Limburg. In een
latere nieuwsbrief treft u meer informatie aan en hoe u zich
kunt opgeven voor deze activiteit.
Gezocht nieuwe fietscoördinator
De regio is op zoek naar een nieuwe fietscoördinator. Heeft u de
nodige ervaring als fietspelgrim en vindt u het leuk om anderen
“op weg” te helpen, dan vragen wij u contact op te nemen met
één van de beide fietscoördinatoren van onze regio.
Wandeling Roomse Pelgrim
Op zondag 15 en vrijdag 20 oktober organiseert Luc Mol een
Guilhelmi-wandeling in het kader van de maand van de
geschiedenis. Luc schreef in zijn boek de Roomsche Pelgrim over
de reis die pastoor Guilhelmi vanuit Maasniel maakte naar
Rome.U kunt met hem mee lopen over de eerste kilometers van
deze lange reis. Onderweg krijgt men relevante informatie,
zodat men echt gaat voelen hoe de pastoor het eerste deel van
zijn tocht beleefde.
De wandelingen beginnen om 10.00 uur bij de kerk in Maasniel.
Via het centrum van Roermond loopt men naar Kapel in ‘t Zand.
Langs het oude kerkhof en over de Oude Keulsebaan gaat men
naar Kasteel Daelenbroeck. Hier is het einde van de wandeling.
De terugreis kan (eventueel na een drankje in het kasteel) per
bus. De route is 12 km lang, excl. 1 km naar de bushalte en 1 km
van de bushalte naar de kerk in Maasniel.
https://www.maandvandegeschiedenis.nl/page/8876/guilhelmiwandeling-uit-1674

Mentoren
Wandelmentoren voor de regio Limburg:
Ria en Henk Feijen
Ger Lenssen
Rob Stoll

046-4110007
077-4748240
06-40804514

feijententije@gmail.com
ger-lenssen@home.nl
rob.stoll@hotmail.com

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
Jacqueline Dirken

Horst
Belfeld
Roggel
Kerkrade
Maasbracht
Bingelrade

077 - 3982757
077 - 4751740
06 - 20246435
045 - 5411464
0475 - 462727
06 - 12302730

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

