Nieuwsbrief 37 werkgroep regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

februari 2018

GRENZELOOS PELGRIMEREN tijdens de regiodag op 24 maart 2018
Zoals we u in onze vorige nieuwsbrief al lieten weten zijn we dit keer te gast in Kloster Graefenthal,
Maasstraße 48-50, 47574 Goch-Asperden(in Duitsland ter hoogte van Gennep). Voor deze dag zijn ook de leden
van de regio Arnhem Nijmegen, vrienden van de Jacobskapel in Nijmegen en onze Duitse zustervereniging in
Emmerich uitgenodigd.
De werkgroep is er in geslaagd om de deelnemers een gevarieerd dagprogramma voor te schotelen door 3
sprekers uit te nodigen die op een aansprekende wijze u zullen meenemen in hun verhaal. Ook een excursie
door het voormalige kloostercomplex staat op het programma evenals een uniek concert met Spaanstalige
liederen recht uit het hart. Deze dag staat vooral in het teken van elkaar ontmoeten.
Het programma:
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.
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 kruidenomelet
13:45 – 14:45 Blok 3: zuster Claudia, Thomas Quartier
of rondleiding Graefenthal
15:00 – 16:00 Concert Mónica Coronado & Manito: Melodías del Corazón
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.

Aanmelden voor de regiodag

Busvervoer

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.

Er is vrijwel geen belangstelling om vanuit Roermond met de
speciale bus mee te rijden. Wel zijn er mensen die hebben
aangeboden om anderen mee te laten rijden.
Daarom, als je graag met iemand mee wilt meerijden geef
het dan per mail of telefoon door aan: lucmol@planet.nl
of 077 4751740. We zoeken dan een plaatsje voor je.

Van rituelen word je een beter mens

Melodías del Corazón

Elk mens is volgens Thomas Quartier
ten diepste een ‘homo ritualis’: hij
wil door rituelen de grenzen van zijn
bestaan overstijgen, of hij nu gelovig
is of niet. Hij heeft behoefte aan
structuur en verlangt naar zelftranscendentie: het overschrijden
van de grenzen van zijn eigen bestaan. “Het zoeken
daarnaar verbindt mensen met elkaar, niet per se een
geloof in God, want dat hebben velen niet meer. Rituelen
hoeven dus niet traditioneel religieus te zijn.”
Waar rituelen naar verwijzen, hoeft wat hem betreft dan
ook niet benoemd te worden. “Er zijn bijvoorbeeld veel
meer mensen die door een kaarsje te branden contact
maken met een geliefde overledene dan mensen die
zeggen dat ze in de hemel, laat staan in God, geloven. In
het ritueel gaat het om wat je dóet, niet op de eerste
plaats om wat je gelooft. In onze abdij buigen bezoekers
bij het zingen van ‘Eer aan de vader, de Zoon in de Heilige
Geest’, terwijl ik er mijn hand niet voor in het vuur durf te
steken dat ze dat allemaal onderschrijven.”
Meer informatie:
http://www.thomasquartier.nl/contact.html

Een gepassioneerd concert
door de uit Barcelona
afkomstige
zangeres
Mónica Coronado samen
met gipsyflamenco gitarist
Manito. Deze
muziekvoorstelling bestaat
uit een verfijnde selectie Spaanstalige liederen uit Spanje
en Zuid-Amerika. De luisteraar waant zich in een Spaanse
feria. Dit optreden belooft een en al vuur! Mónica en
Manito vullen elkaar perfect aan. Mónica voelt zich als
een vis in het water als Manito haar begeleidt. Hij weet
met zijn temperamentvolle gitaarspel haar stem naar een
hoger plan te tillen. Een liveoptreden van dit tweetal is
altijd puur, vol overtuiging en emotie. Mónica Coronado
begeleidt zichzelf op gitaar. Met heldere stem zingt zij
haar verhalen, verzameld en beleefd in haar zwervend
bestaan als muzikant. Haar muziek is golvend, warm,
ritmisch en optimistisch van toon. Manito bespeelt de
Spaanse gitaar met grote gedrevenheid. Zijn vurige spel is
intuïtief en rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam
is een directe verwijzing naar de Franse gitaarlegende
'Manitas de Plata'

Het gebeurt in alle stilte
In haar lezingen zal Zuster
Claudia Theinert ingaan op het
thema grenzen en begrenzing.
Grenzen in ontmoeting en in
vrijheid. Grens als stap naar
nieuwe inzichten en als uitdaging. In haar dagelijks leven begeleidt zij mensen als
mentor en coach die zin en betekenis aan het leven
willen geven. Die verlangen naar rust en stilte en de
kracht van kwetsbaarheid willen (her)ontdekken. Ze
vindt het belangrijk dat je je kunt verbazen over het
wonder van alledaagse dingen. Ze helpt anderen de
eigen weg te vinden naar een geïnspireerd en bezield
leven.

Een bijzondere reis

Meer informatie: https://www.levensmozaiek.nl/

In 2012 liep Heerlenaar Peter
Schunck samen met zijn vrouw
Marlène naar Santiago de
Compostela. Na haar plotselinge
overlijden deed hij dat in 2015
nog een keer. Het werd een
bijzondere en emotionele tocht. Bij thuiskomst
besloot hij een beeld van Jacobus te laten maken
door stadgenoot en beeldhouwer Sjaak Teunissen
voor de Sint Pancratiuskerk in zijn woonplaats. Op 22
oktober 2017 werd het beeld ingezegend door de
bisschop van Roermond Frans Wiertz. Het beeld is
aan de buitenzijde van de Pancratiuskerk in Heerlen
in een nis verankerd.

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

