Nieuwsbrief 39 werkgroep regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Van Jacobus naar Jacobus
De Stichting Pelgrimswegen en
Voetpaden organiseert samen met
de Broederschap van Jacobus de
Meerdere op de naamdag van
Jacobus, woensdag 25 juli 2018
een gezamenlijke pelgrimsdag.
Het programma voor die dag:
1. Wandeling van Hunsel naar
Roermond(18 km). Organisatie Stg.
P&V. Deze mooie wandeling start
om 10:00 uur bij de Jacobuskerk in
Hunsel.
(Hunsel
is
vanuit
Roermond gemakkelijk bereikbaar
met openbaar vervoer.)
2. De wandelgroep (pelgrims)
wordt om 16:15 uur verwelkomd
in Voorstad St. Jacob bij de
Jacobuskapel door een delegatie
van de Broederschap.
In de galerie van het historische
achterhuis (voormalige herberg/
refugié ± 1600) staat een kop soep
en een broodje klaar. (aangeboden door de Broederschap)
3. Om 17:30 uur vertrekken de pelgrims onder begeleiding van de
Broederschap en met klokkengelui naar de kathedraal. Om 17:45 uur
worden de pelgrims/wandelaars ontvangen door
deken Merkx. De Prior van de broederschap verzorgt
een toelichting over de kathedraal, over de glas-inloodramen in de Jacobuskapel, de (arm)reliek van
Jacobus en met trots het gerestaureerde orgel. De
pelgrims/wandelaars worden tevens uitgenodigd om
aansluitend de H. Mis (19:00 uur) bij te wonen.

juli 2018

Beste pelgrim of lid van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob.
Limburgse pelgrims zijn op weg op hun
Camino of voldaan alweer thuis na een
boeiende tocht, een aantal gaat wellicht nog
vertrekken. Limburg pelgrimeert!
Agenda 2018
18 juli start van de fietscamino naar Sint
Jacobi-parochie in het kader van de Camino
aan het Wad. (zie website genootschap)
25 juli Jacobus naamdagviering Roermond.
25 juli slot Camino aan het Wad in Sint
Jacobiparochie.
6 september Café Saint Jacques
4 oktober Café Saint Jacques
1 november Café Saint Jacques
3 november regiodag in Roermond.
6 december Café Saint Jacques
Uitgebreide informatie over onze activiteiten
is te vinden op de pagina van de regio:
https://www.santiago.nl/limburg
Naast onze nieuwsbrieven vindt u hier ook
(aanvullende) informatie over onze activiteiten in de regio Limburg.
In de Jacobsstaf 118 treft u een aantal interessante artikelen waaronder een overdenking van onze secretaris van de regio
Limburg onder de koptekst ‘Religieus of
seculier op stap?’ op blz. 38-39-40.

Café Saint Jacques

Camino aan het Wad

Vanaf donderdagvond 6 september staan de wandel- en fietsmentoren
van de regio Limburg elke eerste donderdag van de maand weer klaar om
uw plannen voor een Camino samen met u te overdenken en alle
mogelijke informatie te geven. Daarnaast liggen folders, fotoboeken en
routekaarten klaar.
Wilt u uw eigen Camino ervaring delen? Ook dan bent u van harte
welkom. De avonden beginnen om 19:30 uur en duren tot 22:00 uur.
Adres: Grand Café ‘de Pauw’, Roerkade 2, Roermond.

Dit voorjaar namen vele Nederlandse
pelgrims (ruim 2000) deel aan wandel en
fietstochten in het kader van het project
‘Santiago aan ’t Wad’. Het sluitstuk van het
patroonsfeest van St. Jacobus op 25 juli vindt
plaats rond de Groate Kerk in St. Jacobiparochie, provincie Friesland. Hoe Jacobus
in Friesland terecht is gekomen is te lezen in
de Jacobsstaf nr. 118, uitgave juni 2018.

Regiodag Limburgse leden van het Genootschap.

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het zal u beslist niet zijn ontgaan dat op 25 mei de AVG
van kracht is geworden. Voor de leden van de
regiowerkgroep is er niet veel veranderd.
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd via de website van het
genootschap in Utrecht. U kunt uw gegevens zelf inzien
als u als lid inlogt op de website https://www.santiago.nl .
Abonneren op de nieuwsbrief kunt u daar ook zelf
regelen. De leden van de regio werkgroep kunnen niets
wijzigen of aanpassen. Als het u niet lukt, dan moet u
daarvoor contact opnemen met de ledenadministratie in
Utrecht.
Secretaris en penningmeester kunnen een ledenlijst
opvragen, maar zijn net zoals alle andere leden van de
Verslagen activiteiten in april en mei
werkgroep gehouden aan een geheimhoudingsverplichIn april hebben de fietsmentoren van onze regio een ting. Zij zullen zorgvuldig met deze lijsten omgaan en de
succesvolle heuveltocht georganiseerd voor fietsers die dit informatie alleen gebruiken voor het controleren van
jaar op weg gaan naar Santiago de Compostela.
regio aangelegenheden en NOOIT uw gegevens aan
In mei werd de inmiddels traditionele pelgrims 2 daagse anderen doorgeven. Deze worden zorgvuldig bewaard en
georganiseerd door de Stichting Pelgrimswegen naar Sint na gebruik direct gewist of vernietigd.
Jacob en de broederschap over een deel van het Op onze regiopagina staat onder het kopje nieuwsbrieven
Jacobspad Limburg. Van beide activiteiten staan verslagen een handleiding die u stap voor stap uitlegt hoe u kunt
op onze regio-pagina.
inloggen op de website van het genootschap.
Na een schitterende regiodag in het voorjaar, in het
voormalige Cisterciënzer Klooster Graefenthal aan de
Niers en het Jacobspad, heeft de werkgroep voor de
Limburgse leden, en eventuele belangstellenden, opnieuw
een boeiend dagprogramma samengesteld.
De Belgische jonge pelgrim Eline Peters heeft een
sprankelend verhaal over haar pelgrimstocht en in het
verhaal van wandelmentor Ger Lenssen maken we kennis
met “een andere Camino, in het hoge noorden”.
Het volledige programma voor deze regiodag op 3
november in het Witte Kerkje in Voorstad St. Jacob staat
in een volgende Nieuwsbrief.

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

Fietsmentoren voor de regio Limburg:
Coen Rams
Paul Huijnen

De werkgroep regiobijeenkomst / contactpersonen:
Jan Houben
Luc Mol
Wilma Boonstoppel
Rieni Bremmers
Coen Rams
Jacqueline Dirken
Regio pagina:
Camino Aan Het wad Limburg:
regio e-mailadres:

https://www.santiago.nl/limburg
https://www.santiago.nl/cllwad-limburg
regio.limburg@santiago.nl

