
Jaarverslag 2021 van de Werkgroep Hospitaleren  
 
Situatie Werkgroep: 
Weer een jaar met Covid-19, waardoor activiteiten werden verplaatst naar periodes met minder 
beperkingen. 3 vergaderingen konden gelukkig fysiek plaatsvinden. Door het vertrek van Lies Straub en 
Herman Velvis per 1 januari 2021 gingen we op zoek naar mensen om de lege plaatsen op te vullen. De 
3 beoogde kandidaat-leden hebben helaas allen afgezegd. Wel vonden we Mark Huitema uit Groningen 
(via Herman Velvis) bereid als webmaster op te treden. 
 
Vergaderingen: de werkgroep vergaderde op 22/04 (Huis van st Jacob), 20/08 (bij Lidwien thuis) en 
18/10 (Huis van St Jacob). Op 14 januari hadden we een Zoomvergadering. 
 
Adviezen/info herbergen 
De meeste adviezen die gevraagd worden gaan over het vinden van een herberg en de cursus 
Hospitaleren. Hier verwijzen we mensen naar de infodagen en naar de Cursus Hospitaleren. Een enkele 
aanvraag ging over het zelf starten van een herberg. 
 
Contacten/presentatie 
 We hebben de indruk dat er in 2021 veel minder, misschien nauwelijks is gehospitaleerd door 

sluiting van herbergen en beperkte bezetting per herberg door Covid-19 
 We namen deel aan de Zoom voorjaarsvergadering op 20 maart en de najaarsvergadering op 6 

november 
 Door een misverstand hebben we helaas de zoom bijeenkomst van Feaacs (Spaanse HosVol 

organisatie) op 18 december gemist. Gelukkig heeft Herman Velvis wel deelgenomen, zodat we 
op de hoogte kunnen zijn. 

 Contacten met het Vlaams Compostela Genootschap. Op 16 september zijn Wim Nabuurs 
(namens WH) en Herman Velvis (namens het bestuur) afgereisd naar Mechelen voor een 
ontmoeting met 3 leden van de Werkgroep Hospitaleren van het Vlaams Genootschap. 
Gesproken is o.a. over het organiseren van een Cursus Hospitaleren door deze Werkgroep in 
maart 2022. Naderhand kregen we bericht dat ze toch afzagen van het organiseren van een 
Cursus in maart 2022, vanwege uitval van 1 van de leden. Het plan is om in januari 2022 verder 
te gaan met de plannen 

 Contacten met Xacobeo Galicië over Hospitaleren: nog steeds is er niets vernomen over 
eventuele voortgang 

 Met de nieuwe leden van de Werkgroep Spiritualiteit is contact gelegd, in de persoon van de 
voorzitter Alexander Hartman Kok. Afgesproken is dat hij op zaterdag 5 maart meeloopt met het 
gedeelte van de Cursus Hospitaleren dat verzorgd wordt door de oude Werkgroep Spiritualiteit. 
De bedoeling is dat de nieuwe leden van de Werkgroep Spiritualiteit vanaf 2022 mee gaan 
werken aan de Cursus Hospitaleren 

 Op 1 november reisden Wim, Carla en Minke af naar Groningen om kennis te maken met onze 
nieuwe webmaster Mark Huitema 

 Nog steeds kwamen er berichten via de mail binnen met vragen over hospitaleren in 
Roncesvalles Dit probleem lijkt met ingang van 2022 te zijn opgelost door aanpassing op de site 
onder het kopje “Over ons/Hospitaleren”. 

 
Infodagen “hoe vind ik een herberg” 
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei konden, na 3x uitstel, toch de infodagen “Hoe vind ik een herberg” 
worden gehouden. Er waren 3 sessies, waaraan 13 geïnteresseerden deelnamen. Carla Gigengack en 
Herman Velvis hadden de leiding. 
 
Cursus Hospitaleren 
Deze cursus die gepland stond op 19 – 21 november kon geen doorgang vinden omdat half november 
de maatregelen i.v.m. Covid-19 werden verscherpt. Gelukkig is een nieuwe datum gevonden nl 4 – 6 
maart 2022. De medewerkers intern en extern zegden hun medewerking op de nieuwe data toe. Enkele 
deelnemers meldden zich af. Een kleine wachtlijst en een oproep in de Ultreia zorgde ervoor dat die 
plekken opgevuld konden worden. 
Voor 2022 is het Nivonhuis in Buurse wederom gereserveerd van 18-20 november.  
 
Januari 2022/Minke Joosse, secretaris WH 


