Nieuwsbrief 41 werkgroep regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob oktober 2018

Regiodag 3 november 2018: Andere wegen
Onze leden pelgrimeren niet alleen naar Santiago de
Compostela, ook andere pelgrimswegen worden afgelegd.
Op zaterdag 3 november 2018 organiseert de werkgroep
van de regio Limburg een najaarsbijeenkomst waarbij 2
andere pelgrimsroutes voor het voetlicht worden
gebracht. Deze dag wordt gehouden in Het Witte Kerkje,
Voorstad Sint Jacob 72, Roermond.

Het programma van die dag:
09:30 uur Inloop met koffie en cake.
10:00 uur Voordracht Elena Peeters
over haar tocht naar Rome
11:30 uur Afscheid Paul Huijnen, voorstellen
nieuwe fietscoördinator Thijs Marcellis
12:00 uur Lunch
13:00 uur Pelgrimsparade.
13:30 uur Ger Lenssen:
Wandelen over het Olavpad.
14:30 uur Coördinatoren vertellen
15:00 uur Informatiemarkt en informeel contact.
16:00 uur Sluiting van de dag.

Pelgrimsparade
Iedereen die ervaringen of
ontmoetingen wil delen met de
aanwezigen krijgt na de lunch de
kans. Heeft u tijdens een recente
tocht iets bijzonders meegemaakt of heeft u andere inzichten opgedaan, bent u onderweg pelgrim geworden of heeft
iets of iemand een onuitwisbare
indruk achtergelaten? Het is fijn
om dat met andere pelgrims te
delen. U kunt zich op de dag zelf
aanmelden.

Aanmelden voor de regiodag
U kunt zich 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

Elena Peeters
besloot naar Rome te
wandelen. Het werd
een zoek-tocht naar
geluk, ontdekking, het
“weten” en geloven,
met een lach en een
traan. Ze toont aan dat
om het geluk te vinden
vaak niet meer nodig is
dan rust in je hoofd,
twee benen om te
stappen en een gezicht
om te glimlachen. “Geluk is niet altijd duur of moet veel
geld kosten. Geluk zit in jezelf, je hebt niet altijd veel
nodig om dat toch te bereiken, hoe hoog de bergen ook
zijn waar je over moet.” Elena heeft deze voorstelling al
vele malen gespeeld en ze doet dat op een verrassende en
beklijvende manier. http://elenapeeters.be/

Steeds waren de reacties lovend.
Wandelen over het Olavpad
Ger Lenssen , een van onze wandelmentoren, besloot na
het zien van een indrukwekkende film in 2017 een
pelgrimstocht gaan lopen in Noorwegen.
Oorspronkelijk zou hij met
3 anderen deze tocht
lopen, maar na 2 dagen
bleef Runa uit IJsland als
enige reisgezel over. Een
plezierige
vrouw
en
bovenal een ervaren loopster op diverse pelgrimswegen. Ze wist heel goed
waar ze aan begon en was
heel blij dat ze met Ger
samen verder kon gaan.
Alleen had ze dit niet
aangedurfd. Samen met
haar heeft hij deze
pelgrimstocht tot een
goed einde gebracht. http://www.ongerwaeg.nl/home/15

Contactgegevens vindt u op onze regiopagina: https://www.santiago.nl/limburg
regio e-mailadres: regio.limburg@santiago.nl

