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Maart 2020 

ULTREIA 100 

Van de Redactie 
 

De honderdste Ultreia. Wat een kleine, mooie mijlpaal leek toen de 

kopij voor dit nummer begon binnen te stromen, kreeg plots een nare 

bijsmaak. Nederland en de rest van de wereld zijn in de ban van het 

coronavirus Covid-19. Naast alle desastreuze gevolgen die nog 

nauwelijks allemaal in kaart zijn gebracht, treft dit uiteraard ook veel 

pelgrims. Zij zien hun plannen verdampen of moeten hun camino 

voortijdig afbreken. 

 

Deze honderste Ultreia bevat uiteraard ook berichten die hiermee te 

maken hebben, maar daarnaast veel onderwerpen die in deze 

hectische tijden hopelijk toch even het ‘caminogevoel’ geven. En 

daarmee wensen we je ondanks alles veel leesplezier. 

 

Mis je iets of heb je suggesties ter verbetering van de inhoud: laat het 

even weten via ultreia@santiago.nl  

 

En blijf vooral artikelen insturen!  

Verzoek aan iedereen die een artikel instuurt:  

1. Graag platte tekst in een Word-bestand (maximaal 300 woorden).  

2. Foto’s zijn natuurlijk van harte welkom. Een plaatje zegt soms 

meer dan 1.000 woorden! Maar dat wel apart sturen in Jpeg-

formaat en NIET als PDF!  

 

Veel leesplezier! Ultreia!  

Namens de redactie,  

Francine van den Bergh en José van der Haar  

 

 

file:///C:/Users/Francina%20PMJ/Documents/Ultreia/Ultreia%20100/Ultreia_100%20concept.docx%23_Toc35243759
file:///C:/Users/Francina%20PMJ/Documents/Ultreia/Ultreia%20100/Ultreia_100%20concept.docx%23_Toc35243777
mailto:ultreia@santiago.nl


 

Advies Genootschap: voorlopig niet op pelgrimstocht gaan 

In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen. Alle albergues, hotels, cafés, bars en restaurants in Galicië 

zijn tot eind maart gesloten. Het pelgrimsbureau en de kathedraal van Santiago de Compostela zijn tot 

nader order gesloten, net als 'onze' pelgrimsherberg in Roncesvalles. Meer hierover op santiago.nl.  

Ook in Nederland is inmiddels een soortgelijke verordening van kracht als in Spanje. Het 

Genootschap adviseert daarom nauwlettend het nieuws vanuit de overheid, het RIVM en de GGD te 

volgen. Daarnaast wordt getracht voortdurend de meest recente updates te publiceren via de website 

en onze facebookpagina. 

 

 

Openbare bijeenkomsten afgelast 
Het bestuur van het Genootschap neemt het zekere voor het onzekere en heeft besloten om alle 

openbare bijeenkomsten af te gelasten om daarmee bij te dragen aan het beperken van de 

verspreiding van het Corona virus. 

Ook de drie informatiecentra sluiten. Er wordt onderzocht of een telefonisch spreekuur kan worden 

ingesteld voor mensen die anders naar de informatiecentra zouden komen. 

Het bestuur beseft terdege wat dit kan betekenen voor uw activiteit. Mogelijk vele uren voorbereiding 

voor een bijeenkomst die niet doorgaat, afspraken met locaties of sprekers die afgezegd moeten 

worden en extra werk om deze bijeenkomsten af te zeggen. We hopen dat u begrip voor deze 

maatregel heeft. Indien u ondersteuning nodig heeft bij het uitvoeren van deze maatregel dan kunt u 

contact opnemen met uw  verantwoordelijk bestuurslid of de voorzitter. Waar mogelijk zullen we u 

ondersteunen.  

Niet-openbare bijeenkomsten, zoals werkgroepvergaderingen, regiocommissievergaderingen etc. 

kunnen doorgang vinden met inachtneming van de bekende maatregelen: geen handen geven, geen 

omhelzingen, handen vaak wassen, hoesten en niezen in de elleboog en afstand houden. 

  

 

Onthulling schelp St.Jacobiparochie uitgesteld 
 

De onthulling van de schelp voor de Groate Kerk in Sint-Jacobieparochie, die op 28 maart zou 

plaatsvinden, is vanwege de coronaperikelen uitgesteld. 

 

 

Activiteiten in april 
Tot nader order zijn alle grootschalige activiteiten afgelast. Voor alle overige, actuele informatie 

verwijzen we naar de website: www.santiago.nl 

 

 

http://www.santiago.nl/
http://www.santiago.nl/


 

Landelijke voorjaarsbijeenkomst 
 
Op 29 februari werd weer de landelijke voorjaarsbijeenkomst voor onze leden georganiseerd in 

Utrecht. Dit jaar hadden zich daarvoor 200 leden aangemeld en de leden konden kiezen uit 

verschillende programmaonderdelen. Het morgenprogramma bestond uit een lezing gegeven door 

Paul van der Velde. Aan de hand van beelden en relieken duidde Paul de betekenis van het 

pelgrimeren voor boeddhisten.    

Na zijn lezing was de algemene ledenvergadering en het morgengedeelte werd afgesloten door het 

koor El Orfeón Jacobeo en het uitzwaaien van de pelgrims die weer op pad gaan. Het 

middagprogramma bestond uit een workshop Thuiskomen of Thuisblijven, gegeven door Cécile 

Engels en Leonie Joosting Bunk. Op een mooie, humoristische en indringende manier vertelden ze uit 

eigen ervaring wat het voor hen had betekend. Aan de hand van deze twee voorbeelden werd aan de 

deelnemers van de workshop gevraagd om hun eigen ervaringen samen te delen.   

De aanwezige leden zijn gevraagd om hun mening te geven over 

de opzet van deze voorjaarsbijeenkomst door het beantwoorden 

van een vragenlijst.  

Via een e-mail is een link gestuurd die toegang geeft tot de 

vragenlijst. Verder vragen we de leden die niet aanwezig waren, 

naar de redenen waarom ze niet aanwezig waren op deze 

voorjaarsbijeenkomst. Zie het artikel hieronder voor dit verzoek 

en de link.   

De resultaten van deze enquêtes en van die van vorig jaar en de 

mening van de regio's zullen worden gebruikt door het bestuur 

om een besluit te nemen of zal worden doorgegaan met de 

beperkte programmaopzet van de voorjaarsbijeenkomst die in 

deze vorm de laatste twee jaar is georganiseerd.    

 

  

We hebben je gemist... 
Op zaterdag 29 februari jl. werd de landelijke voorjaarsbijeenkomst van het Genootschap gehouden in 

de Janskerk te Utrecht. Net als vorig jaar had de bijeenkomst een andere opzet dan gebruikelijk was. 

Onder de aanwezigen is online een enquête gehouden om een beeld te krijgen van hun bevindingen, 

maar we zijn ook benieuwd naar de motivatie van de leden die zich niet voor de bijeenkomst hadden 

aangemeld. Met deze enquête willen we erachter komen wat de redenen zijn om niet naar een 

ledenbijeenkomst te komen. Aan persoonlijke omstandigheden kunnen we niets veranderen, maar het 

programma kan wel worden aangepast. Met jouw antwoorden en suggesties verwachten we de 

bijeenkomsten aantrekkelijker te maken voor een groter aantal leden. 

Het invullen van het anonieme enquêteformulier kost je slechts enkele minuten. Deelname aan de 

enquête kan alleen als je niet bent ingelogd. 

Namens de werkgroep Ledenbijeenkomsten alvast bedankt voor de medewerking. 

 

https://www.santiago.nl/content/enqu%C3%AAte-voorjaarsbijeenkomst-2020/170864


 

Huiskamer van de Lage Landen 
 
Het coronavirus eist ook extra geduld van de ploeg vrijwilligers die staat te popelen om af te mogen 
reizen naar Santiago om pelgrims te ontvangen in de Huiskamer van de Lage Landen in het 
Pelgrimsbureau op de 1e etage in kamer 4. Het Pelgrimsbureau is nu echter tot nader order gesloten, 
 

Uiteraard hopen we dat de openstelling zodra mogelijk 
binnen afzienbare tijd kan plaatsvinden en dan weer 
duurt tot 31 oktober 2020 (dagelijks van 9.00 – 17.00 
uur). In de Huiskamer vinden levendige discussies 
plaats en iedereen is vooral blij om weer 
Nederlands/Vlaams te kunnen praten. En dan hebben 
we het nog niet gehad over de heerlijke koffie/thee en 
koekje. 
 

 
Ook Vlaamse pelgrims weten de Huiskamer steeds beter te vinden. Vlaamse pelgrims melden zich 
aan om er vrijwilliger te mogen zijn, wat de werkgroep van harte toejuicht. Dat de Huiskamer wordt 
gewaardeerd is zichtbaar aan de reacties van pelgrims op de Facebookpagina van het NGSJ. 
  

2019: compostela voor 347.578 pelgrims 
 

In 2019 haalden 347.578 pelgrims een compostela op, tegen 327.378 in 2018. Er zijn er echter veel meer 

onderweg; zoals degenen die hun tocht spreiden over meerdere jaren, geen behoefte hebben aan een 

compostela of niet aan de voorwaarden voldoen. Plus nog heel wat turigrinos.  

Nieuw is dat vrouwelijke pelgrims inmiddels in de meerderheid zijn. In 2011 maakten ze 42,28 % uit 

en vorig jaar 51,15 %. De gemiddelde leeftijd bleef ongeveer gelijk, iets meer dan de helft is tussen 30 

en 60 jaar. Het aandeel zestigplussers daarentegen nam toe van (in 2011) 13,90 % naar 18,73 %. 

Het aantal fietsers dat een compostela ophaalde daalde fors. Van 16,33 % in 2011 naar 5,63 % in 2019. 

Wie kan dit verklaren? Laat het ons weten.  

De Camino Francés trekt nog steeds de 

meeste pelgrims, maar procentueel liep 

hun aandeel met ruim 20% terug. Na de 

Francés volgen de caminos: Portugués,  

del Norte, Primitivo, Inglés en de Vía de 

la Plata. Qua nationaliteiten staat Spanje 

nog altijd bovenaan, maar met een 

aandeel dat sinds 2011 daalde van 

53,35% naar 42,11% nu. Daarna volgen 

Italië, Duitsland, de VS, Portugal, 

Frankrijk, Groot-Brittannië, Zuid-Korea, 

Ierland, Australië, Canada, Polen, Nederland (4195, 1,2%) en Mexico en nog tientallen andere. 

Rusland (met een toename van 1905 naar 2605) klom van plaats 22 naar plaats 18. Van alle pelgrims is 

80,12% Europees, 8,74 % Noord-Amerikaans, 4,36 % Zuid-Amerikaans, 4,20 % Aziatisch, 1,8 %  

Oceanisch en slechts 0,67 % Afrikaans, waarbij 1780 van de 2337 Zuid-Afrikaans zijn. Iets om over na 

te denken. 

Met dank aan Ludo van Lint van het Vlaams Compostelagenootschap 

 



 

 

Voie de Vézelay: verhuisbericht  
 
De nieuwe editie van de gids voor de pelgrimsweg van Vézelay en de vele, aanvullende informatie 

hierover is verhuisd naar het portaal Voie de Vézelay. 

De gedrukte gids kunt u blijven bestellen via de webwinkel. 

 

Het portaal is tot stand gekomen door internationale samenwerking, met de grote inbreng van 

vrijwilligers van ons Genootschap, met name: de werkgroep Overnachtingen en ondergetekenden.  

Daarom is besloten om de nederlands- en engelstalige informatie over deze pelgrimsweg die tot voor 

kort op santiago.nl stond over te hevelen naar het nieuwe portaal. De GPX/KML-bestanden blijven 

daarnaast ook beschikbaar op de downloadpagina van ons Genootschap. 

 

 

 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u gewoon contact met ons blijven opnemen: 

- werkgroep overnachtingen: contact (of de optie 'feedback' in de GPX/KML-bestanden) 

- werkgroep Vézelay: contact 

- portaal Voi de Vézelay 

Of gebruik het mailadres van het portaal: info@voiedevezelay.eu  

 

Werkgroep Vézelay 

Wobien Doyer, Klaas Mors, Han Lasance en Arno Cuppen 

Links: 

- Ultreia 97  

- gids in webwinkel 

- portaal Voi de Vézelay 

- werkgroep overnachtingen 

- werkgroep Vézelay 

- mailadres portaal 

https://www.voiedevezelay.eu/
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/197
http://www.santiago.nl/downloads
mailto:overnachtingen@santiago.nl
https://www.santiago.nl/vezelay/contact
https://www.voiedevezelay.eu/
mailto:info@voiedevezelay.eu
https://www.santiago.nl/sites/default/files/mediatheek/Ultreia_97.pdf
https://www.santiago.nl/winkel/producten/tonen/197
https://www.voiedevezelay.eu/
mailto:overnachtingen@santiago.nl
https://www.santiago.nl/vezelay/contact
mailto:info@voiedevezelay.eu


 

 

 

 

 

Pelgrimeren voor de Jeugd - zeer geslaagde informatiedag 
 

Op 13 februari heeft de Informatiedag Pelgrimeren voor de Jeugd plaatsgevonden. De 32 deelnemers 

kwamen uit alle windstreken en er waren geïnteresseerden die vooral informatie kwamen halen, 

ervaringsdeskundigen uit diverse regio's, het bestuur van de Stichting Pelgrimsvrienden dat de 

initiatieven financieel steunt, de  werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd en een afgevaardigde van het 

landelijk bestuur. 

 

Onder de bezielende leiding van Jac Naus kwamen alle relevante onderwerpen aan bod: de 

uitgangspunten van Pelgrimeren voor de Jeugd met de 3B's Beweging, Bewustwording en 

Belangstelling, hoe kom je in contact met een school, hoe werf je begeleiders, maar ook de zakelijke 

kant van verzekeringen, geldstromen, en gedragscodes en VOG. 

 

De deelnemers kregen 

handreikingen waarmee de lessen 

kunnen worden vormgegeven en 

de gesprekken met de kinderen 

kunnen worden gevoerd: het 

pakket Pelgrimeren Junior met 

lessen, gespreksvormen en 

metaforen (ontwikkeld door 

Young and Holy in opdracht van 

het Genootschap) en twee 

studenten toonden het Adventure-

spel dat ze hadden ontwikkeld. 

 

De koffie en vlaai voor ontvangst 

en de lunch waren uitstekend 

verzorgd door de hospitaleros van de pelgrimshoeve Kafarnaüm, en er was nog even tijd om de 

benen te strekken. 

De dag was een mooi samenspel van alle deelnemers, boordevol informatie en veel positieve energie. 

Kortom: het was een enthousiasmerende en inspirerende dag die volledig voldeed aan de 3B's. 

 

Wil je meer weten over Pelgrimeren voor de Jeugd, neem dan contact op met de  werkgroep 

Pelgrimeren voor de Jeugd (jjmnaus@gmail.com ) 

De werkgroep zoekt overigens nog versterking! 

 

Wil je weten hoe je Pelgrimeren voor de Jeugd financieel kunt steunen, neem dan contact op met de 

Stichting Pelgrimsvrienden (https://www.pelgrimsvrienden.nl/de-stichting/startpagina/).  

mailto:jjmnaus@gmail.com
https://www.pelgrimsvrienden.nl/de-stichting/startpagina/


 

 

Houdt u ook zo van lezen? 
 

Wij, de deelnemers van de Camino leesgroep in ieder geval wel.  Elke tweede donderdag van de 

maand is er van 15:30 - 17:00 uur in het Huis van Sint Jacob aan het Janskerkhof 28A in Utrecht de 

Camino Leesgroep. We zijn nu bijna drie jaar bezig en hebben al veel verschillende boeken gelezen: 

filosofische, historische en komische. Ook zijn we al door vele landen getrokken en aangekomen in 

Santiago, Rome en Jeruzalem. Leuk is dat er soms zelfs een schrijver langskomt om over zijn 

avonturen te vertellen. Al zes keer hebben we dit geluk gehad en er volgen er meer. Van onze Camino 

Leesgroep krijg je geen vermoeide voeten, maar misschien wel een droge mond. Geen nood, na afloop 

gaan we altijd naar het café St. Jacques bij "Los Amigos". Aanmelden via: bibliotheek@santiago.nl 

Wij zijn niet de enige leesgroep 

binnen het genootschap. Ook in de 

regio Oost-Nederland wordt al 

ruim een jaar gelezen. 

 

De foto hiernaast geeft een beeld 

van de leesgroep op 13 maart 2019. 

De schrijver Maarten Valkenburg, 

de maker van deze foto, gaf een 

toelichting op zijn boek 

“Droomland, pelgrimeren naar 

Shikoku”. 

 

 

 

 

De foto hiernaast geeft een beeld 

van welke we boeken we zoal 

gelezen hebben. En die nu in het 

magazijn staan van de bibliotheek  

in het Huis van Sint Jacob in 

Utrecht. Wij, medewerkers van de 

bibliotheek, willen graag deze 

boeken beschikbaar stellen voor 

nieuwe, nog op te richten, 

leesgroepen in de andere regio’s 

van het Genootschap. Lijkt u het 

wat om in uw regio een leesgroep 

te beginnen, schroom dan niet en 

neem dit initiatief samen met uw 

regiocommissie. Is er op een of 

andere manier hulp nodig, neem 

dan contact op met de bibliotheek. 

 

 

mailto:bibliotheek@santiago.nl
mailto:bibliotheek@santiago.nl


 

 

 

Een bijzondere ontmoeting 
 

Een aantal jaren geleden overleed mijn dochter Sanne door een herseninfarct, ze werd 36 jaar. Toen ze 

overleed, hoorde ik haar stem, helder en duidelijk. Het was rond vier uur in de ochtend, ik was thuis, 

in bed: “Pap ik moet gaan. Ik moet echt weg, pas goed op jezelf.”  

 

Een paar jaar later liep ik met mijn goede vriend Bou de Via de la Plata. Het was geweldig, de 

prachtige natuur, de ontmoetingen met andere pelgrims en hospitalero’s. De steden en dorpen, de 

overnachtingen, vaak in herbergen en soms in een hotel. Op een dag, ergens voorbij Mérida, het was 

begin van de middag en erg warm, ik was moe, heel erg moe. Alles deed pijn en ik dacht: “Hoe houd 

ik dit vol? Ik ga niet verder, morgen ga ik naar huis”. Om mezelf af te leiden concentreerde ik me 

intens op Sanne, dacht aan haar lieve gezichtje, haar warme stem haar omhelzingen waarbij ze me 

altijd lang vasthield, niet los wilde laten. Ik haalde haar dichtbij, deed mijn best om contact te krijgen, 

net als toen ze overleed en zij zelf bij me binnenkwam. “San, help me, hoe kom ik verder? Waar ben je 

San, ik mis je zo.”  Meteen hoorde ik haar stem in mijn hoofd, heel helder: ”Ik ben nu in de vijfde 

dimensie. Niet opgeven pap.” Haar stem was zo duidelijk, tranen welden op.  

 

 
Ik liep door en gaf niet op. Na 47 dagen liepen wij moe en verrijkt Santiago binnen en vonden het 

plein voor de kathedraal.  

 

Thuisgekomen zocht ik op internet, wat het betekent “Ik ben nu in de vijfde dimensie” Een definitie 

viel me op: ‘In de vijfde dimensie ben je een wezen van pure onvoorwaardelijke liefde en licht, zonder 

oordeel, ego of angst’.  

Een troostrijke gedachte. 

 

 



 

 

 

Santiago voorbij: andere pelgrimswegen in kaart gebracht 
Aan de website van het Genootschap is een nieuw onderdeel toegevoegd. Hierin worden de vele 

boeiende verhalen over talloze pelgrimswegen en bestemmingen die de afgelopen jaren in de 

Jacobsstaf gepubliceerd zijn, 

digitaal in kaart gebracht.  

Deze verhalen waren (en zijn) 

ook te vinden via de 

Mediatheek op de website, 

deze digitale kaart 

vergemakkelijkt het zoeken. De 

kaart is te vinden bij het 

onderdeel 'De weg naar 

Buiten'. 

www.santiago.nl/weg-naar-

buiten 

Klik daar onder 

'Pelgrimswegen: maak uw keus' op de laatste mogelijkheid, dan kom je bij de kaart. Aan de hand 

daarvan kun je – om te beginnen als leunstoelreiziger – zwerven door Europa (en verder) en inspiratie 

opdoen voor een nieuwe pelgrimstocht. Goede reis! 

 

 

Nieuwe website 
Op dit moment wordt achter de schermen 

hard gewerkt aan een nieuwe website. Die 

• wordt responsief (past zich qua 

indeling automatisch aan 

smartphone, tablet of desktop aan); 

• krijgt een geheel nieuwe 
vormgeving (andere kleur en 
indeling informatie); 

• wordt overzichtelijker;  

• krijgt een betere zoekfunctie; 

• krijgt meer foto’s en minder tekst.  
 

De planning is dat de nieuwe website aan het einde van het derde kwartaal 2020 de lucht in gaat. 

Speciale dank gaat uit naar de stille krachten achter de website: Han, Han, Fons, Leo, Leo, Ton, 

Boudewijn en de vele webredacteuren. In plaats van wandelen / fietsen besteden zij (ook) vele uren 

achter de computer voor de leden! 

 

 

 

 

http://www.santiago.nl/weg-naar-buiten
http://www.santiago.nl/weg-naar-buiten


 

 

Start voorbereidingen landelijke dag 7 november 2020 te Ede 
De voorbereidingen voor de landelijke dag op 7 november 2020 in Ede zijn gestart. Het thema van 

deze bijeenkomst is: “De reis van je ziel wordt verlicht door gele pijlen”. Deze dag is toegankelijk 

voor zowel leden als niet-leden.  

Daarom hebben we aanvullende informatie op de site geplaatst om deze landelijke dag te 

ondersteunen. Hier verstrekken we informatie om niet-leden achtergronden te geven waarom mensen 

pelgrimeren en wat het met ze doet tijdens en na afloop van hun reis. De functie van de gele pijlen 

biedt niet alleen uitkomst bij het vinden van de route naar Santiago maar verlicht tevens de reis van 

je eigen ziel. Daar besteden we uitgebreid aandacht aan en daarom is de keuze op dit thema gevallen. 

Speciale aandacht is er ook voor Pelgrimeren voor de Jeugd. Voor leerlingen die een dag als echte 

pelgrim vanuit hun eigen school naar de cisterciënzer Abdij Koningsoord lopen, vindt op deze 

landelijke dag een verdieping plaats.  

Willem Glaudemans, neerlandicus, vertaler van spirituele boeken en schrijver van de Biblos serie is 

ook geestelijk vader van het ‘Talentenspel’ en ‘Jong Talent’. Vanuit het programma ‘Jong Talent’ zal 

hij in een workshop met deze leerlingen hun eigen antwoorden naar boven halen en hen zo meer 

bewust maken van hun talenten en de keuzes die zij kunnen maken in hun leven. 

Met alle werkgroepen zal de regio Arnhem – Nijmegen contact opnemen om verdere invulling te 

geven aan het thema van deze dag die leidt tot inspiratie van zowel leden als niet-leden.  

 

 

Nieuw hostel op de Camino Primitivo  
Beste Pelgrims, op een eiland in Tigre bij Buenos Aires heb ik jaren met plezier een B&B gehad, maar 

het werd weer eens tijd voor wat anders. Een wandellustige tante raadde me aan iets op de Camino te 

openen. Zodoende keek ik eerst wat rond in de regio Santiago, maar daar is sprake van een nogal 

commerciële setting, wat zeker niet mijn plan was en ook ingaat tegen wat de Camino in essentie is of 

zou moeten zijn. Vervolgens heb ik zelf vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port de tocht gelopen, waarbij ik de 

Frances, Norte en Primitivo combineerde. Daarbij werd ik sterk bevestigd in mijn voornemen een 

pelgrimshostel te openen en ging dus verder met mijn zoektocht. Een paar maanden reed ik op een 

neer over de camino’s, op zoek naar een leefbaar pand (geen totale ruïne) dat ook nog betaalbaar was. 

Zowel van het een als van het ander zijn er in overvloed hier, maar de combinatie is schaars, daar het 

bovendien op de route moet liggen. Tot ik in Pola de Allande, op de 

Camino Primitivo, een huis vond dat voldeed, in het centrum van het 

dorp. Het is zelfs een halteplaats en heeft behoorlijke voorzieningen. Na 

nogal wat bureaucratisch gedoe is het huis nu van mij en ben ik met 

vrijwilligers druk bezig het op orde te krijgen om er nog dit seizoen 

pelgrims te kunnen ontvangen. Ik zou het 

graag op donatiebasis doen, maar weet nog 

niet of de autoriteiten dat zullen toestaan dan 

wel gedogen. Diverse kamers zijn al klaar, 

maar op de begane grond en in de tuin moet 

nog veel gebeuren. Eenieder is welkom op doortocht en/of om een handje 

te komen helpen. Het zou fijn zijn als ik mijn ideaal van een open huis kan 

verwezenlijken!  

Contact Stef: telefoon & whatsapp +31616100701, mail stefned@gmail.com  

https://www.santiago.nl/reis-van-je-ziel
https://www.santiago.nl/reis-van-je-ziel/camino-de-santiago
https://www.santiago.nl/reis-van-je-ziel/pelgrimeren-voor-de-jeugd
mailto:stefned@gmail.com


 

 

 

Maak je Reis van Betekenis 
 

De pelgrimstocht is, wereldwijd, een oeroud symbool voor de reis door het leven. Voor veel mensen 

valt hun besluit om op pelgrimspad te gaan samen met een bijzondere gebeurtenis of een nieuwe fase 

in hun leven. 

 

Alles wat je nodig hebt zelf meesjouwen, het ritme van de tocht, de natuur, het ongewisse, het alleen 

zijn, de ontmoetingen, steeds je eigen keuzes maken - los van het bekende en vertrouwde. Het zijn 

prachtige ingrediënten voor een diepgaande ervaring. De reis kan zo een goede manier zijn om tot 

rust te komen en te ontdekken wie jij bent en wat voor jou echt van betekenis (‘heilig’) is.  

 

Pelgrimeren is ‘in’. De wegen naar Santiago, Rome en andere pelgrimsbestemmingen worden steeds 

beter bewegwijzerd. Er zijn talloze reisgidsen en websites met praktische informatie. Over de 

pelgrimstocht als innerlijke reis is echter veel minder informatie te vinden. 

 

Wij maakten daarom: 

 

- het verhaal ’Reis van Betekenis - een pelgrimstocht in zeven etappes’. Het is geïnspireerd 
door de verhalen van duizenden pelgrims die in onze herberg overnachtten én door de grote 

reisverhalen en wijsheidstradities van over de ‘hele’ wereld.  
- een set van 24 inspiratiekaarten. Zie deze kaarten als een reisgenoot. Iemand die je vragen 

stelt, inzicht biedt en soms uitdaagt een ander paadje in te slaan. 
 

Je kunt de Reis van Betekenis lezen via onze website of daar downloaden als e-book (IOS-versie, voor 

iPhone, iPad, Mac). 

De inspiratiekaarten kun je downloaden van onze website of kant-en-klaar bij ons bestellen, in het 

Nederlands, Frans en Duits. (Tip: geef een set aan je buitenlandse pelgrimsvrienden.) 

 

We wensen je een inspirerende reis!  
 
Huberta Wiertsema en Arno Cuppen, 
pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin  
 
Links:  
 
- Reis van Betekenis: 
https://www.espritduchemin.org/nl/reis-van-
betekenis 
 
- inspiratiekaarten: 
https://www.espritduchemin.org/nl/reis-van-
betekenis#inspiratiekaarten 
 
 
 

 

 

https://www.espritduchemin.org/nl/reis-van-betekenis
https://www.espritduchemin.org/nl/reis-van-betekenis
https://www.espritduchemin.org/nl/reis-van-betekenis#inspiratiekaarten
https://www.espritduchemin.org/nl/reis-van-betekenis#inspiratiekaarten


 

 

 

Camino in de Kempen 2020 

Wandelen op de feestdag van Jacobus 

De Camino in de Kempen komt er alweer aan. Op zaterdag 25 juli wordt er 

gewandeld door de mooie natuur van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. We hebben 

dit jaar gekozen voor twee nieuwe routes rondom Vessem . Het belangrijkste van 

deze dag is het met elkaar wandelen. Als extra worden er tijdens deze tocht 

herinneringen opgehaald aan het pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Ook 

plaatselijke bezienswaardigheden spelen een rol tijdens het lopen. De tocht wordt 

georganiseerd door vrijwilligers van drie organisaties: de Jacobushoeve, de 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm en het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (regio 

Zuidoost-Brabant). Zij zorgen dat de wandelaars niets tekort komen. Tijdens de 

lunch is er koffie, thee en broodjes. Aan het eindpunt, de Jacobushoeve, wordt voor 

de deelnemers het bekende Jacobusbrood gebakken en wordt er muziek gemaakt. De 

deelnemers kunnen bij het inschrijven kiezen tussen een tocht van 8 of 16 km.  

Op zaterdag 25 juli gaan de deelnemers groepsgewijs van start vanaf  9:00 uur. De 

start is bij de Pelgrimshoeve Kafarnaüm (Servatiusstraat 11 in Vessem). Er wordt 

gelopen in groepen van 10 à 15 personen; de leiding van de groep berust bij een 

Santiagoveteraan. 

Inschrijven voor de tocht kan tot 18 juli op de website van de Jacobushoeve 

www.jacobushoeve.nl (“Camino in de Kempen” aanklikken) en op de website van 

Pelgrimshoeve Kafarnaüm www.pelgrimshoevekafarnaum.nl  (“Aanmeldformulieren” 

–“Jacobuswandeling” aanklikken). De kosten bedragen € 7,50 per persoon, enkel 

contant te voldoen ter plaatse voor het vertrek van de wandeling. 

 

 

 

Impressie van de 

Jacobuswandeling  

 
 

 

 

 

 

http://www.jacobushoeve.nl/
http://www.pelgrimshoevekafarnaum.nl/


 

 

 
 

 

Ook de Pelgrimsmis die 29 maart zou plaatsvinden in Roermond is noodgedwongen afgelast. Toch 

iets proeven van dit bijzondere gebeuren? 

In 2015 maakte de regionale zender RTV Roermond deze uitgebreide reportage over deze jaarlijkse 

Pelgrimsmis: 

https://youtu.be/7mDnNPDo4Sw 

 

 

Lezersoproep Pelgrimeren en coronavirus 
 

 
(lees verder op de volgende pagina) 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7mDnNPDo4Sw%3Ffbclid%3DIwAR16Zdo4ePfIlT-xL2aQQJIysZ-U2eVzsRmPtffvKoHpTYegG40RATl-EdQ&h=AT3ORNhHjF3P2Hyb7nhEV62WDvDomp9oKPUhyihLwwos60gfSyJGYT_RueixNabLI10t7KnLXOnsl1hU8ZbpHS53Sn-ugBzNGGZo0p0UhmwYIWyJqit9aWj97Xdr1WZ009j0Pu6Zl1052h9cl8avFlvfTuBTkdwKycyT-U97AlHSp-mHc4Z1aI3LDTqomNVdiKexX9AvxFPL5vy5QqP0y-U6Vz7qPAeMgrm-8IFGg8DzJh7cRejsn6gSyHbfdK4O_MnSUlDYxOQsJWyBXqBFPlYgxj_6zwBmfDPCsYpZNOeQrGO2U9Hpod7_1vaUpsOmkXCHieskj4eNmUL4q1Fw9q1HJygIhClhveYR4ucuQ8M-ehhTJsVllavrnl5z73vYtpPONRDA-9T0Kkx3Iwi_E5Z39NARcTo0qSaKODyo6Z77v5C7N2WnetrAAPFD_dhVcL8rvSfLHKqaPvwV9qsf6nMyvppMILpxxh4A9nHSd_lHY9JvbfS0K-zan0GBsQHhqQ6xlyGqI57--l2Aw7zNKCNNVICyTNRek_hw1osWU1v5XqhNcmpEBvl7a9-UubyJgnSqrDERtqnme94bBdIADXugH7Ia421KbbhG06f3_Otq


 

 

 

De Jacobsstaf 125 (verschijnt 24 maart) ligt al bij de drukker terwijl nu in Nederland de coronacrisis in 

alle hevigheid toeslaat. In In Jacobsstaf 126 willen we aandacht besteden aan de vraag hoe de pelgrim 

met de crisis om is gegaan. 

Hoe verwerk je de teleurstelling als een reis waarop je je lang hebt verheugd niet door kan gaan? 

Komen inzichten uit eerdere camino’s van pas? Bijvoorbeeld dat je niet overal controle op kunt 

hebben. Bedenk je alternatieven, bijvoorbeeld pelgrimeren dicht bij huis? 

Hoe verging het pelgrims die onderweg waren toen van het ene moment op het andere alle 

voorzieningen sloten? 

De redactie is benieuwd naar uw verhalen. Stuur ze – liefst met foto met voldoende resolutie 

(minimaal 300 kb) vóór 27 april naar redactie@santiago.nl Maximaal 500 woorden, maar korter mag 

ook.  

 

André Brouwer 

Hoofdredacteur Jacobsstaf  

 

 

Colofon 
Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer 

informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl en de facebookpagina, waar je 

ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims. 

 

Redactie: José van der Haar en Francine van den Bergh 

Redactieadviseurs: Julie Merks en Monique Walrave 

Verzending: Han Lasance 

 

Deadline/publicatiedatum: De Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij 

zien uw kopij graag voor de 15e tegemoet op ultreia@santiago.nl. 

 

Aanwijzingen voor de auteur: Kopij mag maximaal 300 woorden bedragen in platte 

tekst (tekst zonder opmaak), bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met 

bronvermelding) erbij. Wij gaan er van uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken. 

 

Foto’s: Voor deze Ultreia is ook gebruik gemaakt van foto’s van https://pixabay.com/  

 

Vertrouwenspersoon: Het Genootschap heeft een vertrouwenspersoon die u kunt 

benaderen voor problemen, conflicten of een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere 

informatie: https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen 

 
 

 

mailto:redactie@santiago.nl
http://www.santiago.nl/
https://www.facebook.com/groups/genootschap/?multi_permalinks=1227605804056807&notif_id=1549810211595158&notif_t=group_highlights&ref=notif
mailto:ultreia@santiago.nl
https://pixabay.com/
https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen

