Nieuwsbrief 42 werkgroep regio Limburg van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob februari 2019

Beste leden van de regio Limburg,
Een nieuw seizoen om te pelgrimeren staat voor de deur.
Heeft u ook voor dit jaar nieuwe plannen gemaakt? De
werkgroep van de regio Limburg gaat er samen met de
wandel- en fietsmentoren alles aan doen om Limburgse
pelgrims goed geïnformeerd aan hun Camino te laten
beginnen.
Ook dit jaar zijn er weer Cafés Saint Jacques, huiskamerbijeenkomsten voor vertrekkende pelgrims en terugkomdagen. Regiobijeenkomsten voor leden/belangstellenden.
Via onze nieuwsbrieven en de internetpagina van de regio
houden wij u op de hoogte van activiteiten, datums en het
dagprogramma van de regiodagen.

Band Hakiri is een muziekgezelschap dat gebruik maakt
van typische Afrikaanse muziekinstrumenten. De
Afrikaanse liederen bezingen verbazingwekkend genoeg
alles wat je zoal tegenkomt op je Camino. Teksten worden
gezongen en geprojecteerd. Liedjes worden ingeleid en
pelgrimservaringen ondersteund met foto’s.

De eerste meters van een jonge
pelgrim

“Hoe verder?” “Welk plan ligt er
voor mij?” Stefan, een 23 jarige
Roermondenaar, afgestudeerd en
nieuwsgierig naar antwoorden op
zaken zoals: verder studeren, werk
Regiodag 9 maart 2019: Andere klanken
zoeken en de dieper liggende
Deze regiodag willen we u kennis laten maken met een vraag: “Welke opdracht of taak is er
uniek Caminoverhaal van een jongeman en Pelgrims- voor me weggelegd?” “Hoe kan ik
ervaringen van Afrikaanse oorsprong. ‘s Middags trekken dit ontdekken?” “Ik ga op weg naar
we er op uit voor een bijzondere wandeling door een Santiago, vanaf mijn woonadres in
stukje onbekend Roermond.
Roermond, te voet.”
Deze dag wordt gehouden in Het Witte Kerkje,
Welke vragen zijn er beantwoord,
Voorstad Sint Jacob 72, Roermond.
wat maakte de tocht tot een heel
Het programma van deze dag:
bijzondere. Met prachtige beelden
09:30 uur inloop met koffie/thee.
en verhalen neemt Stefan ons mee
Te bezichtigen zijn Afrikaanse schilderijen in
op zijn Camino!!
het kader van 8 maart: Vrouwendag.
Andere belangrijke data:
10:00 uur muzikale opening door Hakiri, openingslied:
7 februari Café Saint Jacques
“het feest kan beginnen"
7 maart
geen Café Saint Jacques
10:10 uur Presentatie Stefan Bastings
9
maart
Regiodag Andere Klanken in Roermond
11:15 uur muziek uit Burkina door Hakiri
10 maart: Landelijke pelgrimsmis in de Kathedraal te
12:15 uur lunch en gelegenheid om met mentoren en
Roermond, 11.30 uur. Mogelijkheid tot het
andere pelgrims in gesprek te zijn. Caminoontvangen van de pelgrimszegen en eerste
ervaringen, informatiemarkt, tips en advies
stempels.
13:30 uur Wandelactiviteit door de Voorstad, Hambeek
4
april
Café Saint Jacques
en Herten. Onderweg wordt enkele keren
2 mei
Café Saint Jacques
stilgestaan om te luisteren naar een verhaal
4
en
5
mei
Pelgrims2daagse over het Jacobspad
van een deelnemer.
25
juli
Viering Jacobus naamdag in Roermond
Denk aan wandelschoenen
Meer informatie: https://www.santiago.nl/limburg
15:15 uur Informatiemarkt en informeel contact.
16:00 uur Sluiting van de dag.
Aanmelden voor de regiodag
U kunt zich aanmelden voor deze dag door € 10,00
Parkeren kan gratis. Rijd het Witte Kerkje voorbij tot aan
(= inclusief lunch en koffie) of € 2,50 (zonder lunch) per
de jachthaven. Hier eindigt de parkeerzone.
persoon over te maken op rekeningnummer
Contactinformatie
NL27RABO0171795008 t.n.v. Nederlands Genootschap
Regiopagina: https://www.santiago.nl/limburg
van Sint Jacob Regio Limburg. Vermeld ook de eventuele
E-mailadres regio: regio.limburg@santiago.nl
voorkeur voor een vegetarische lunch.
Aanmelden kan t/m zondag 1 maart 2019

