Nieuwsbrief 40 werkgroep regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob augustus 2018
De dagelijkse werkzaamheden worden opgepakt, de bijzonder
zonnige zomervakantie zit er voor velen weer op. Pelgrims komen
thuis na een Camino die verschillende ervaringen en indrukken
teweeg heeft gebracht, emoties en teleurstelling, voldaan, met
nieuwe vragen of mogelijk antwoorden, fysiek aan uitrusten toe of
blij met de opgedane conditie. Elke pelgrim gaat een eigen weg en
zal in die zin ook de weg vervolgen wanneer hij/zij thuis is en “de
draad” gaat opnemen.
De werkgroep voor de regio Limburg is héél benieuwd naar
ervaringen en verhalen. Pelgrims die de tocht met anderen willen
delen zijn van harte welkom tijdens Café St. Jacques. Op
donderdagavond 6 september vindt de eerste bijeenkomst plaats:
Grand Café De Pauw, Roerkade 2, 6041 KZ, Roermond.
U bent van harte uitgenodigd om te vertellen, te luisteren,
informatie te verzamelen voor nieuwe tochten. En vervolgens elke
eerste donderdagavond van de maand.
Mocht u tijdens een van de regiodagen voor de Limburgse pelgrims
(maart-november) een lezing of voordracht willen verzorgen, laat
ons dit weten!!

Zaterdag 3 november regiodag
Onze najaarsbijeenkomst vindt plaats in het Witte Kerkje in
Roermond. Het programma van deze dag staat in de volgende
nieuwsbrief. Op deze pagina lichten we alvast een tipje van de
sluier op en laten we u kennis maken met twee programmaonderdelen.

Camino in het Noorden

Elena Peeters besloot in haar eentje op 22-jarige
leeftijd een voettocht te maken van haar
woonplaats Antwerpen naar Rome. Ze wandelde
naar Reims en vandaar over de Via Francigena naar
Rome. Een wandeling van 2200 kilometer, die ze
aflegde in 102 dagen.
In 'ELENA' doet ze een poging om de veelheid van
die tocht en de grootsheid ervan te vertellen.
Wandelen, wat doet het met een mens en kan de
ervaring van het wandelen met betrekking tot het
denken nog op een andere manier worden
ondervonden. Tegelijk laat de voorstelling ook de
onmogelijkheid zien om wat ze van die tocht heeft
meegekregen vast te houden.
De voorstelling werd gemaakt in het kader van haar
afstudeerproject aan het conservatorium van
Antwerpen, afdeling woordkunst. Het is een
ontwapenende en boeiende voordracht, met een
lach en een traan. Het zal blijken dat het in niets
lijkt van wat u wellicht verwacht.

In het middagprogramma is Ger Lenssen aan het woord. Ger is
wandelmentor voor de regio Limburg en een zeer ervaren pelgrim.
Een pelgrimstocht gaan lopen in
Noorwegen, een uitdaging! Mensen in
mijn omgeving vroegen mij: “is daar
ook een pelgrimsweg?” Ja die is er: de
Olavsway van Oslo naar de Nidarosdom
in Trondheim.
Thea, mijn vrouw, had niet graag dat ik
alleen zou gaan, iets wat ik wel deed op
mijn eerder gelopen pelgrimswegen.
Op 9 juni 2017 vloog ik naar Oslo, waar
ik mijn 3 medepelgrims zou treffen die
ik op het Olavsforum had leren kennen.
Samen zouden we deze weg gaan, maar
Mis dit niet en laat u verrassen!!
het zou allemaal anders lopen. Na twee dagen liep ik alleen samen http://elenapeeters.be/
met Runa uit IJsland. We hebben genoten van een geweldige
mooie, maar ook heel pittige tocht. Veel klimmen en dalen. Maar
met name door het Gudbrandsdal en over de prachtige hoogvlakte Ger lenssen:
de Dovre-fjell was het genieten. Zo ook in de pelgrimsherbergen bij http://www.ongerwaeg.nl/home/15
mensen thuis, met vaak heel aparte slaapplekken.

Van Jacobus naar Jacobus
De Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden organiseerde
samen met de Broederschap van Jacobus de Meerdere op
woensdag 25 juli 2018 een gezamenlijke pelgrimsdag.
’s Ochtends begon de dag in Hunsel bij de Jacobuskerk en
na een wandeling van 22 km naar Roermond werd de
groep ’s avonds verwelkomd in de Voorstad St. Jacob door
een delegatie van de Broederschap. In de galerie van het
historische achterhuis hadden de broeders gezorgd voor
een kop soep en een broodje. Om 17:30 uur vertrok de
groep onder leiding van de Broederschap en met
klokkengelui naar de kathedraal. Daar werden de
pelgrims/wandelaars ontvangen door deken Merkx. Deze
verzorgde een rondleiding door de kathedraal en daarna
werden de wandelaars uitgenodigd om aansluitend de H.
Mis bij te wonen.

Camino aan het Wad
Dit voorjaar namen vele Nederlandse pelgrims (ruim
2000) deel aan wandel en fietstochten in het kader van
het project ‘Santiago aan ’t Wad’. Vanaf 17 juli vertrokken
fietsers eveneens op weg naar Friesland. Meer dan 400
deelnemers waren aanwezig tijdens het sluitstuk van het
patroonsfeest van St. Jacobus op 25 juli rond de Groate
Kerk in St. Jacobiparochie. Verslagen van alle activiteiten
en het slot vindt u op https://www.santiago.nl/verslagen.

Fietsmentor
Na vele jaren stopt onze fietsmentor Paul Huijnen met zijn
activiteiten voor de regio.
Het is de werkgroep gelukt een nieuwe fietsmentor te
vinden in de persoon van Thijs Marcellis.
Thijs is een ervaren fietser en pelgrim die al meerdere keren
naar Santiago is gereisd. Tijdens de najaarsbijeenkomst
zullen we afscheid nemen van Paul en Thijs aan u
voorstellen.
Op dit moment is Paul op weg naar Santiago samen met
drie vrienden. U kunt hun tocht volgen op:
http://www.losvagabundos.nl/

Aanmelden regiodag 3 november
U kunt zich al 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 28 oktober 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

0475-462727

GenootschapLimburg@kpnmail.nl
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