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Regiodag 24 maart 2018: Grenzeloos Pelgrimeren
We zijn te gast in Kloster Graefenthal, Maasstraße 48-50, 47574 Goch-Asperden.
De werkgroep is er in geslaagd een aansprekend programma samen te stellen.
Twee sprekers hebben al eens eerder tijdens een regiodag een indrukwekkende
bijdrage geleverd. Voor deze dag worden ook de leden van de regio Arnhem
Nijmegen, vrienden van de Jacobskapel in Nijmegen en onze Duitse zustervereniging in Emmerich uitgenodigd.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
09:30 – 10:30 ontvangst van de deelnemers aan de regiodag.
om 10:00 uur vindt bij de ingang van het complex de onthulling
plaats van een Jacobuspad bordje.

januari 2018
Dr. Thomas Quartier is docent
Rituele en Liturgische Studies aan
de universiteit van Nijmegen en
professor voor Monastieke spiritualiteit aan de universiteit van
Leuven. Hij is een Benedictijner
monnink en In zijn meest recente
boek ‘Anders leven’ gaat hij in op
de roeping die voor iedereen
geldt: je staat altijd voor de taak
je leven tegen het licht te
houden. Ook is hij van mening
dat Spiritualiteit je goed moet
doen, maar ook uitdagen. Hij zal
ingaan op jezelf en de ander
ontmoeten.

Zuster Claudia Theinert is als

10:30 – 11:30 Blok 1: Peter Schunck , Thomas Quartier of rondleiding Graefenthal
11:45 – 12:45 Blok 2: Peter Schunck, Zuster Claudia of rondleiding Graefenthal
12:45 – 13:45 Lunch met o.a. Duits Krustenbrot en kruiden-omelet
13:45 – 14:45 Blok 3: zuster Claudia, Thomas Quartier of rondleiding Graefenthal
15:00 – 16:00 Concert Mónica Coronado & Manito
16:00 – 17:00 Café Saint Jacques.
Peter Schunck vertelt twee keer zijn verhaal, terwijl zuster Claudia en Thomas
Quartier twee keer verschillende voordrachten houden. De rondleidingen worden
verzorgd door een Nederlandstalige gids.

Mónica Coronado & Manito ”Melodías del Corazón “
De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado heeft samen met gipsyflamenco gitarist Manito een gepassioneerd concertprogramma met Spaanstalige
liederen uit Spanje en Zuid-Amerika. Tijdens het concert zullen ook een aantal in
het Galego gezongen Santiago liederen ten gehore worden gebracht.

Aanmelden voor de regiodag
U kunt zich aanmelden voor deze dag door € 10,00 (= inclusief lunch en koffie) of
€ 3,50 (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 11 maart 2018.

Busvervoer
Bij voldoende belangstelling zal een bus rijden van Roermond-NS naar Graefenthal.
(vertrek 09:00 uur)De eerste 50 aanmeldingen voor deze bus kunnen mee. De
overige deelnemers zullen met eigen vervoer moeten gaan of anderen benaderen
om samen te rijden. Voor het meerijden met de bus zal € 11,00 p.p. moeten
worden betaald bij aanmelding voor de regiodag. Parkeren kan in de parkeergarage
achter het station.

religieuze en als vrouw onderweg, als tochtgenote met en voor
anderen, die, zoals zij, verlangen
naar een bezield leven.
Onderweg gebeurt en voltrekt
zich haar leven, in de ontmoeting
en groeiende verbondenheid met
zichzelf, met anderen en met de
Ander. Wat haar op die weg
kenmerkt is humor en creativiteit, het kunnen genieten van de
vele kleine en grote dingen van
elke dag. Te luisteren en ook die
woorden te horen die er niet
gezegd (kunnen) worden.

Peter Schunck heeft speciaal
voor de Pancratiuskerk in
Heerlen door zijn stadgenoot, de
beeldhouwer Sjaak Teunissen,
een Jacobusbeeld laten maken.
Op 22 oktober kwam Mgr. Wiertz
naar de kerk voor de inzegening
van het beeld. Aanleiding voor
deze schenking was de goed
verlopen pelgrimstocht die Peter
Schunck, vanuit Heerlen, in 2012
liep, samen met zijn vrouw
Marlène. Na haar plotselinge
overlijden deed hij dit in 2015, in
zijn eentje, nog eens over. Hij
vertelt het aangrijpende verhaal
van zijn speciale reis naar
Santiago de Compostela.

Gezocht fietscoördinator

Camino aan het Wad

Binnenkort stopt Paul Huijnen als
fietscoördinator. De regio is op zoek
naar een vervanger. 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.

De aanmeldingen van deelnemers
aan de Limburgse etappes van de
Camino aan Het Wad verlopen
voorspoedig. Meer informatie over
de etappes en hoe men zich kunt
aanmelden staat op de internetpagina van het genootschap.
https://www.santiago.nl/cllwadlimburg

Heuveltocht 2018
Onze fietscoördinatoren organiseren op 21 en 22 april 2018 een
heuveltocht voor fietsers die in het
komende jaar voor de eerste keer
op weg willen gaan.
Op onze regio-pagina:
https://www.santiago.nl/limburg
kunt u lezen hoe u zich kunt
aanmelden.

Etappes Camino aan het Wad
3 februari Eijsden-Maastricht
4 februari Maastricht-Houthem
17 februari Houthem-Sittard
18 februari Sittard-Roosteren
24 februari Roosteren-Ittervoort
25 februari Ittervoort-Weert
3 maart Weert-Maarheeze
Bij alle start- en eindpuntplaatsen is
openbaar vervoer (trein of bus).

Fietsroutes

Wandelmentoren nieuws
De oefenwandeltocht is verplaatst
naar 17 maart. Maximaal 40
personen kunnen deelnemen en de
tocht is uitsluitend bedoeld voor
wandelaars die voor de eerste keer
naar Santiago op weg gaan.
Deelnemers aan de huiskamerbijeenkomsten hebben voorrang.
Opgave uitsluitend bij de wandelmentoren.

vanuit die stichting Camino aan het
Wad heeft een fietswerkgroep een
viertal fietsroutes gemaakt, om
vanuit het zuiden van Nederland
naar Sint-Jacobiparochie in het
Noorden te fietsen.
Vanuit Eijsden vertrekken op 18 juli
de deelnemers aan fietsroute 1.
Meer informatie over deze activiteit staat op onze regiopagina:
https://www.santiago.nl/limburg

Landelijke pelgrimsmis
Roermond
Op zondag 18 maart wordt de traditionele landelijke pelgrimsmis gehouden voor pelgrims uit het hele
land die van plan zijn dit jaar naar
Santiago de Compostela te
pelgrimeren.
Deze mis vindt plaats om 11:30 uur
in de Sint Christoffel kathedraal in
Roermond.
Het
Koninklijk
Roermonds Mannenkoor zorgt voor
de muzikale omlijsting van deze
mis. Zij zullen o.a. het speciaal voor
deze gelegenheid gecomponeerde
Jacobuslied zingen.
Na afloop is er koffie en vlaai.

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. Meer informatie op onze
regiopagina
https://www.santiago.nl/limburg

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

Regio pagina:
https://www.santiago.nl/limburg
Camino Aan Het wad Limburg: https://www.santiago.nl/cllwad-limburg

