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Terugzien en vooruitblikken
Camino aan het Wad
Fietscoördinator gezocht
Activiteiten in 2018

In deze laatste nieuwsbrief van 2017 kijken we vooral vooruit naar het
nieuwe activiteitenjaar 2018. Tevens geven we u antwoord op de vragen:
‘wie zijn de leden van de werkgroep van de regio Limburg van het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob’ en ‘wat doen wij”

Gezocht fietscoördinator

De werkgroep bestaat uit Wilma
Boonstoppel, Jacqueline Dirken,
Rieni Bremmers-Janssen, Luc Mol
(penningmeester), Coen Rams
(secretariaat) en Jan Houben
(voorzitter)
Het Nederlands Genootschap van
St. Jacob is verdeeld in 16 regio’s.
De regio Limburg is net zo groot als
onze provincie en telt ruim 1000
leden die geregistreerd staan in het
centrale ledenbestand in Utrecht.
Daar ‘zetelt’ het landelijke hoofdbestuur, de redactie van de Jacobsstaf en het huis van St. Jacob.
Het hoofdbestuur verwacht van
ons als regionale werkgroep dat we
er zijn voor de Limburgse leden als
aanspreekpunt en vraagbaak. Ook
verwachten ze dat we activiteiten
organiseren zoals een ontmoetingsdag/regiodag, (wandeling, lezing, informatie, ‘op weg helpen
van startende pelgrims’, excursie)
e.a.
Dat doen we met veel plezier 2
keer per jaar tijdens onze regiobijeenkomsten in maart en
november.

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.

Café Saint Jacques 2018
Ook het komende jaar is er weer
Café Saint Jacques in Grand café De
Pauw in Roermond. Dat zal zijn op
donderdag 4 januari, 1 februari, 1
maart, 5 april, 3 mei, 6 september,
4 oktober, 1 november en 6 decem
ber 2018

Wandelmentoren nieuws
In januari worden de traditionele
huiskamerbijeenkomsten gehouden. Op 13 januari in Reuver en 27
januari in Munstergeleen. Deze zijn
in het bijzonder bedoeld voor wandelaars die in 2018 naar Santiago
de Compostela willen wandelen.
Ook wordt op 10 maart weer een
oefenwandeltocht uitgezet in de
omgeving van Munstergeleen.
Deze tocht voert deels over het
Jacobspad Limburg.

Heuveltocht 2018
Onze fietscoördinatoren houden op
21 en 22 april 2018 een heuveltocht
voor fietsers die in het komende
jaar op weg willen gaan. In Januari
volgt meer informatie en kunnen
belangstellenden zich aanmelden.

Het enthousiasme en de reacties
van de aanwezige Limburgse (aanstaande) pelgrims zijn daarbij onze
motivatie.
De laatste activiteiten waren het
Café Saint Jacques op 2 november
in Grand café de Pauw aan de
Roerkade in Roermond (voor leden
en niet leden v.h. Genootschap) en
op 4 november de boeiende
regiodag in het Witte Kerkje in de
Voorstad St. Jacob te Roermond.
Een inspirerende dag met mooie
en interessante lezingen.
Donderdag 7 december is het laatste Café Saint Jacques van 2017.
We hopen u daar in een informele
en gezellige sfeer te ontmoeten.
Hier kunt u ervaringen delen en
ideeën opdoen voor de eerste of
een volgende tocht naar Santiago
de Compostela. De avond begint
om 19:30 uur en zal duren tot
22:00 uur.

Regiodag 24 maart 2018
Leden van de werkgroep zijn op dit
moment aan het werk om van deze
regiodag een succes te maken.
De plaats van handeling is Kloster
Graefenthal in Goch.
In januari zullen we u meer kunnen
vertellen over deze dag.
Op 3 november is onze najaarsbijeenkomst.

Naamdag Sint Jacobus

Landelijke pelgrimsmis Roermond

25 juli is de naamdag van
Sint Jacobus.
De broederschap van de
Heilige Jacobus de Meerdere speelt elk jaar op
deze dag een actieve rol
tijdens de eucharistieviering in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond.
Aansluitend is er een activiteit waar ook de aanwezigen aan deel kunnen
nemen.

Elk voorjaar wordt in de kathedraal
van Roermond een pelgrimsmis georganiseerd voor mensen uit het hele
land die van plan zijn dat jaar naar
Santiago
de
Compostela
te
pelgrimeren.
Ook dit jaar zal er weer een landelijke
pelgrimsmis worden gehouden en wel
op zondag 18 maart 2018 vanaf 11:30
uur in de Sint Christoffel kathedraal in
Roermond. Sinds 2004 zorgt het
Koninklijk Roermonds Mannenkoor
voor de muzikale invulling van deze
mis. Zij zullen o.a. het speciaal voor
deze gelegenheid gecomponeerde
Jacobuslied zingen.

Camino aan het Wad
In onze vorige nieuwsbrief lieten we u
al weten dat we in februari 2018 7
wandelingen organiseren door onze
regio vanaf Eijsden.
Bij onze activiteiten is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:
 een in noordelijke richting verlopend
en ononderbroken parcours door
onze regio, eindigend in de regio
Zuidoost Brabant;
 wandelen in het weekend, maar niet
met carnaval;
 begin en einde van de etappe bij
openbaar vervoer (trein of bus naar
treinstation);
 beperkte wandelafstanden, maximaal 20 km per dag;
 Onderweg bezoek aan interessante
plaatsen;
 Elke etappe wordt geleid door een
ter plaatse bekende routebeheerder.
Uitgebreide informatie en hoe u zich
kunt aanmelden staat op de internetpagina van het genootschap:
https://www.santiago.nl/cllwad-limburg
en op https://www.santiago.nl/limburg

Jacobusbeeld Rabanal

Tweedaagse Mini Camino 2018
Op zaterdag 5 en zondag 6 mei
organiseren de Stichting Pelgrimswegen naar Sint Jacob en de
Broederschap van de heilige Jacobus
de Meerdere de inmiddels traditionele
wandel 2 daagse. Dit jaar wordt over
het Jacobspad Limburg gelopen van
Roermond naar Thorn. De volgende
dag gaat men verder via Maaseik naar
Susteren.
Op de website van het Jacobspad
Limburg treft men meer informatie
aan over deze activiteit:
http://stjacobspad.nl/2daagse_2018.html

De leden van de werkgroep van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob wensen u

hele fijne feestdagen en een goed begin in 2018.
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

Werkgroep Regio Limburg:
Regio pagina:

Horst
Belfeld
Roggel
Kerkrade
Maasbracht
Bingelrade

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

limburg@santiago.nl
https://www.santiago.nl/limburg

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

