Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Regio Arnhem/Nijmegen

Nieuwsbrief voorjaar 2017
Beste medepelgrims,
De nieuwsbrief is onderverdeeld naar twee onderwerpen. Onder het kopje Activiteiten 2017 zijn de
geplande activiteiten tot juli 2017 vermeld. Onder het kopje Jaarverslag 2016 is een kort overzicht van de
georganiseerde activiteiten in 2016 opgenomen.
We zien u graag op een van de activiteiten, de regiocommissie,
Jeannette, Maria, Helene, John, Ton en Marc
Jeannette Wismans
Oud Zevenaarsedijk 19
Maria Mestrom
Van de Veldeweg 75
Ton Hulshoff,
Hofweg 4
Helene Bontjer
Sluis 5
Marc Koch,
Europalaan 11
John Segers,
Sittardstraat 48
e-mail:
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

6905 BJ Zevenaar
6562 WE Groesbeek
6905 AT Zevenaar
6852DE Huissen
6991 DA Rheden
6845 DK Arnhem

(0316) 34 3488
(024) 6791537
(0316) 34 1900
(026) 3257925
(026) 495 4467
(026) 381 5666

Activiteiten 2016.
Hieronder een chronologisch overzicht van de tot juli 2017 te organiseren activiteiten. Bij elke activiteit
wordt een korte toelichting gegeven.
Donderdagmiddag 26 januari tot eind maart cursus Spaans voor pelgrims
Voor de pelgrims die het plan hebben om in 2017 op camino te gaan en zich druk aan het voorbereiden zijn
op deze prachtige tocht heeft de regiocommissie een cursus Spaans voor pelgrims georganiseerd.
Regiocommissielid Helene Bontjer heeft deze activiteit op zich genomen. Zij heeft regiolid Henny Otto, die zelf
de camino heeft gelopen en jaren Spaans heeft gedoceerd bereid gevonden om deze cursus te geven. De
cursus wordt gehouden op 8 donderdagmiddagen, startende 26 januari. Locatie de Hoeksteen in Elst.
De belangstelling voor deze cursus was zo groot dat er een extra cursus op donderdagmiddag bij is gekomen.
Alle beschikbare plaatsen zijn inmiddels volgeboekt.

Wanneer:
Waar:
Kosten:

Donderdagmiddag van startend op 26 januari 2017.
Locatie De Hoeksteen Pr. Irenestraat 58, 6661 EA, Elst. Gratis parkeren in de
buurt. Afstand trein 7 minuten lopen.
50 Euro (inclusief cursusboek)

7 maart informatieavond voor starters in Rheden
Mogelijk staat u aan de vooravond van vertrek naar Santiago de Compostela, mogelijk duurt het nog
enige maanden. Voor alle pelgrims die dit jaar vertrekken organiseert de regiocommissie een
startersavond.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over allerlei praktische zaken rondom de camino, krijgt u ruime
gelegenheid vragen te stellen aan ervaren pelgrims en, niet in de laatste plaats, krijgt u gelegenheid om
elkaar te spreken over verwachtingen en onzekerheden. Als regiocommissie willen wij u kennis laten
maken met elkaar en met de ervaring en traditie van het pelgrims Genootschap van Sint Jacob.
Deze avond kan een belangrijke, maar ook inspirerende stap zijn in de voorbereiding van uw
pelgrimstocht!
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De bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond 7 maart 2015 van 19.30 tot 21.45 uur in het Kerkelijk
Centrum Jonkvrouwe Brantsen, Dorpsstraat 70 te Rheden. Vanaf 19.00 uur bent u en eventuele
introducés van harte welkom. Deelname aan de avond is gratis. Introducés zijn zeer welkom.
Het programma is op hoofdlijnen als volgt:
19.00 - 19.30 uur: Ontvangst;
19.30 – 19.40 uur: Korte inleiding op de avond, door John Segers, lid van de regiocommissie;
19.45-21.15 uur: Pelgrims helpen elkaar. Lopers en fietsers gaan uiteen en kunnen al hun vragen stellen
aan ervaren lopers en fietsers. Helmut Brouwer begeleidt de lopers en en Wim van Rekum de fietsers.
Tussendoor is er een pauze.
21.15 - 21.45 uur; Napraten met een drankje,
1 april wandeltocht in en rondom Groesbeek.
De wandeltocht wordt dit jaar georganiseerd door regiocommissielid Maria Mestrom en haar partner
Jaap. Zij hebben een mooie tocht uitgezet in en rondom Groesbeek, waar zij zelf wonen.
Startpunt is het parochiecentrum van de protestantse kerk in Groesbeek, Kerkstraat 18. Wandelaars
kunnen Groesbeek vanuit Nijmegen bereiken met bus 5, gaat 4 keer in het uur. Onderweg zal
gepauzeerd worden met een drankje. De tocht wordt traditioneel afgesloten, samen met de fietsers, met
soep en stokbrood.
Nadere details volgen nog.
1 april fietstocht rondom Groesbeek.
Regiolid en fiets enthousiasteling Wim van Rekum uit Driel is op dit moment een fietstocht aan het
voorbereiden in en rondom Groesbeek. Startpunt is het parochiecentrum van de protestantse kerk in
Groesbeek, Kerkstraat 18. Fietsers kunnen met de trein uitstappen in Molenhoek, vandaar is het 5 km
naar Groesbeek.
De geplande route kent een totaal van klimmen en dalen van 316 m. Even oefenen dus. We gaan ook de
grens over, dus paspoort of identiteitsbewijs meenemen! De middag eindigt met de traditionele afsluiting,
samen met de wandelaars, met soep en stokbrood.
Nadere details volgen nog.
23 juli viering Jacobsdag in en rondom Sint -Martinus parochie in Gaanderen,
Ton en Jeannette zijn druk bezig met de organisatie van deze dag. Bekend is wel dat deze in en rondom
de Sint-Martinus in Gaanderen zal plaats vinden. Nadere details volgen nog.

Jaarverslag activiteiten 2016
Bert Poelert heeft de regiowerkgroep Arnhem-Nijmegen in 2016 verlaten. In zijn plaats hebben zich twee
nieuwe leden aangemeld: Helene Bontjer en Maria Mestrom.
Op 21 februari werd het jaar geopend met de theatervoorstelling Onderweg door Mazing Joy in theater de
Kik in Elst. De uitvoering was ruim van te voren uitverkocht en zo’n 120 leden en introducés hebben
kunnen genieten van deze ontroerende en pakkende voorstelling.
In maart werd een informatiebijeenkomst voor 45 starters georganiseerd. Een bewust klein gehouden
gedeelte van deze groep was ook aanwezig op de terugkomavond in november. Tijdens deze avond
werd in een kleine setting uitgebreid na gepraat over de ervaringen tijdens de camino.
In april werd een gecombineerde fiets- en wandeltocht georganiseerd in de Achterhoek. Na de sportieve
activiteit genoten de 60 deelnemers van een gemeenschappelijke pelgrimsmaaltijd.
Dit jaar waren de vrienden van de Jacobskapel aan de beurt om de Jacobsdag te organiseren. Ongeveer
honderd personen waren aanwezig bij de viering van deze dag in en rond de Jacobskapel in Nijmegen.
Op 9 oktober was er voor onze leden een voorstelling Santiago in theater de Kik in Elst, door Leoni
Jansen en Eric Vaarzon Morel. Ook deze voorstelling was uitverkocht.
Op 10 december hebben we het jaar afgesloten met een midwinter- snert wandeling op de Posbank in
Rheden.
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