
Jaarverslag 2022 van de Werkgroep Hospitaleren  

Situa7e Werkgroep: 
Posi%ef nieuws:  

- we merken dat er een groeiende belangstelling is voor het hospitaleren.  
- de werkgroep gaat 2023 in met 6 leden (was 4 leden). Lidwien Meijer die begin november na 

9 jaar uit het bestuur van de NGSJ ging 
William Agelink wil lid van de werkgroep worden. Hij zal geleidelijk de taken van 
Webredacteur  Mark Huitema overnemen. We zijn Mark zeer dankbaar dat hij %jdelijk die 
taak op zich nam toen Lies Straub de werkgroep verliet. 

- Herman Velvis is in de plaats van Lidwien Meijer gekomen als vertegenwoordiger van het 
bestuur. 

- We hebben een eigen laptop aangeschaP die zal worden beheerd door onze webredacteur 

Vergaderingen: de werkgroep vergaderde op 25 januari, 5 april en 23 augustus 

Cursus Hospitaleren 
- 2 cursussen zij er geweest: 4 – 6 maart (door Covid uitgesteld van 19 – 21 november) en 

18-20 november, beide met 16 deelnemers. 
- Zeer goed ontvangen 
- We bezinnen ons nog over de samenwerking met de “nieuwe” werkgroep Aandacht en 

Spiritualiteit 
- Volgende cursus: 17 – 19 november 2023 
- Besluit: 1 cursus in 2023 

Infodagen “Hoe vind ik een herberg” 
- Er waren 2 bijeenkomsten op zaterdag 22 januari. Goed bezocht en posi%ef ontvangen 

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. 

Ac7viteiten/contacten 
- Vlaams genootschap ziet defini%ef af van samenwerking met WH voor gezamenlijke cursus 

Hospitaleren 
- Contacten met Xacobeo en daarmee het plaatsen van hospitaleros in hun herbergen 

voorloopt uiterst moeizaam. 
- Voor 2023 1ste afspraak met Werkgroep Roncesvalles en de Huiskamer ivm samenwerking 
- Op de voor- en de najaarsvergadering (19 maart en 12 november) van Het Genootschap 

hebben we Workshops Hospitaleren gegeven. De belangstelling was groot 
- Op 15 oktober een workshop voor de Regio Limburg in Roermond onder goede belangstelling 
- Encuentro: van 8 – 11 december kwamen onder leiding van de FEAACS Hosvols wereldwijd bij 

elkaar in San%ago de Compostela. Onze werkgroep werd vertegenwoordigd door Carla 
Gigengack en Herman Velvis  

Januari 2023/Minke Joosse, secretaris WH 

 


