Jaarverslag 2020 van de Werkgroep Hospitaleren
Situatie Werkgroep:
Covid-19 had ook voor onze werkgroep grote gevolgen. Toch konden we met in acht neming van de
richtlijnen van het Genootschap nog 3x fysiek vergaderen. Onze grootste activiteit, de cursus
Hospitaleren, kon niet doorgaan. De informatiedag over “Het vinden van een Herberg” werd
verschoven naar eind januari 2021 en daarna naar eind maart.
Lies Straub en Herman Velvis kondigden hun vertrek uit de werkgroep aan per 1 januari 2021.
Herman is bestuurslid NGSJ geworden. Er zijn 3 kandidaat-leden gevonden; zij gaan zich oriënteren op
de werkzaamheden van de Werkgroep.
Vergaderingen: de werkgroep vergaderde op 22/01, 01/07 en 23/09.
Adviezen/info herbergen.
Er kwamen minder adviesaanvragen binnen, totaal ongeveer 10, omdat herbergen moesten sluiten of
slechts gedeeltelijk open gingen. Niet meegerekend zijn de aanmeldingen voor de Cursus Hospitaleren
en de Informatiebijeenkomst: “Het vinden van een herberg”.
De binnengekomen aanvragen gingen allemaal over het vinden van een herberg. Sommigen gaven zich
op voor de cursus, anderen voor de infodag.
Contacten/presentatie

Werkgroep Hospitaleren wordt door leden van het Genootschap nog steeds verward met
Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles.

We hebben deelgenomen aan 2 door het Genootschap georganiseerde Zoombijeenkomsten:
- 7 november: najaarsvergadering
- 14 november: overleg alle werkgroepen. Wim Nabuurs, voorzitter WH, heeft een presentatie
gehouden over onze activiteiten in coronatijd en onze plannen voor 2021.

Een werkgroepslid nam in december deel aan het vanuit Madrid georganiseerde internationale
2-daagse digitale congres van Feaacs (Federación Española de Asociaciones de Amigos del
Camino). Onderwerpen: Hoe verder in Covidtijd en motivatie van Hosvols in deze periode. De
vooruitzichten om te hospitaleren in 2021 zijn niet rooskleurig.

Input werd geleverd voor het Beleidsplan 2021-2025 van het Genootschap. Door Covid-19 is de
bespreking daarvan uitgesteld tot 2021.

Presentaties in de regio: we kregen 1 verzoek om informatie, maar de praktische invulling
hiervan bleef uit vanwege de opgelegde beperkingen tgv Covid-19.

Website. De nieuwe opzet van de NGSJ-site: het gedeelte van de WH is gerealiseerd. Er zijn
twee ervaringsverhalen van hospitaleros geplaatst: aanvullingen zijn welkom.

Een werkgroepslid had zich aangemeld om te hospitaleren in Galicië. Over deze aanmelding
hebben we vanuit Galicië geen reactie ontvangen.

Werkgroepsleden hebben slechts 2x gehospitaleerd: in Italië en Nederland. Door de
beperkingen van Covid-19 minder dan gebruikelijk.
Cursus Hospitaleren
In augustus is in samenspraak met het bestuur van NGSJ besloten om vanwege Covid-19 de training van
13-15 november niet te laten doorgaan.
Plannen 2021.
- Op 28 en 30 januari zijn er informatiedagen gepland met als thema: “Het vinden van een
herberg om te hospitaleren”. 19 potentiele hospitaleros hebben zich aangemeld. Plaats: Huis
van St Jacob. Mocht de lockdown vanwege Covid-19 worden verlengd dan zal er telefonisch
en/of digitaal contact worden gezocht met de betrokkenen.
- 3- daagse training in Nivonhuis Den Broam bij Enschede. Datum: 19-21 november 2021. De twee
leden van de oude Werkgroep spiritualiteit die in 2018 en 2019 medewerking verleenden,
hebben toegezegd om dat ook bij komende cursussen te blijven doen.
- Training HosVol met het Vlaams Genootschap. Voorzitter Wim Nabuurs heeft in december
contact opgenomen met Luc de Bolle, voorzitter van het Vlaams genootschap. In maart zullen
zij een afspraak maken voor een overleg in België voor een eventuele samenwerking, het
opzetten van en uitvoeren van een training (a la Buurse) bij het Vlaams Genootschap.
- Presentaties in de regio over de activiteiten van de WH. Bij een verzoek hiertoe vanuit de
regio’s zal de WH deze presentaties ook in 2021 verzorgen.
- Contacten met Xacobeo onderhouden zodat in 2021 hospitaleros in Galicië aan de slag kunnen.
- Verzamelen van informatie over herbergen dmv een enquêteformulier voor hospitaleros
- Deelname aan landelijke bijeenkomsten van het Genootschap met stand en workshop.
Januari 2021/Minke Joosse, secretaris WH

