Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Regio Arnhem/Nijmegen

Nieuwsbrief voorjaar 2016
Beste medepelgrims,
Deze nieuwsbrief is onderverdeeld naar drie onderwerpen. Onder het kopje Activiteiten 2016 zijn de
geplande activiteiten tot juli 2016 vermeld. Onder het kopje Gezocht staan drie oproepen aan onze leden
voor werkzaamheden rondom de te organiseren activiteiten. Onder het kopje Jaarverslag 2015 is een
kort overzicht van de georganiseerde activiteiten in 2015 opgenomen.
Indien u zich wilt opgeven voor een activiteit dan graag via email : regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl.
Mocht dit niet lukken dan kunt u bellen naar John Segers, 0263815666.
We zien u graag op een van de activiteiten, de regiocommissie,
Jeannette, John, Bert, Ton en Marc

Activiteiten 2016.
Hieronder een chronologisch overzicht van de te organiseren activiteiten. Bij elke activiteit wordt een
korte toelichting gegeven.
28 februari theatervoorstelling ONDERWEG, in Elst
De voorstelling ONDERWEG is geïnspireerd door de tocht van Jan van Woerkom naar Santiago de
Compostela in 2011. Aanvankelijk om het einddoel te bereiken, gaandeweg als pelgrim, als zoeker naar
het leven, als ontdekker van grenzen, als ontmoeter van mensen.
De voorstelling neemt u mee in (ont)roerende verhalen, prachtige liederen en treffende gedichten rond
thema’s als ontmoeting, vrijheid, verliezen en winnen, onzekerheid, de lol van het op weg zijn en dromen
over de toekomst.
De liederen worden uitgevoerd door koor Mazing Joy, m.m.v. Christine Termonia, Hans Kievits en Rudy
Kruijf. De muzikale leiding is in handen van Ilja van Luijk. Verhalenverteller is Jan van Woerkom.
Wanneer:
Waar:

Kosten:

Zondagmiddag van 14.30 – 16.45 uur op 21 februari 2016.
Theater De Kik, Dorpsstraat 39, 6661 EG Elst. Gratis parkeren in de
buurt. Zie routebeschrijving http://theaterdekik.nl/contact/. Afstand trein 7
minuten lopen.
10 Euro (inclusief consumptie pauze) voor leden en 12,50 Euro voor nietleden.

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,

16 april wandeltocht in en rondom Doetinchem.
De wandeltocht is nog in de fase van voorbereiding. Ton en Jeannette van de regiocommissie zijn nog op
zoek naar mensen uit Doetinchem die hen kunnen begeleiden en adviseren over een mooie route in en
rondom de stad.
Vast staat dat er eind van de morgen gestart zal worden bij het spoorstation in Doetinchem, dat er
onderweg gepauzeerd zal worden met een drankje en dat de tocht eind van de middag traditioneel met
de fietsers afgesloten zal worden met soep en stokbrood.
Nadere details volgen nog.
16 april fietstocht rondom Doetinchem.
Regiolid en fiets enthousiasteling Wim van Rekum uit Driel is op dit moment een fietstocht aan het
voorbereiden in en rondom Doetinchem. Vast staat dat er eind van de morgen gestart zal worden bij het
spoorstation in Doetinchem, dat er onderweg gepauzeerd zal worden met een drankje en dat de fietstocht
eind van de middag traditioneel met de wandelaars afgesloten zal worden met soep en stokbrood.
Nadere details volgen nog.
16-18 mei Pelgrimstocht naar graf Heilige Willibrord, Echternach (programma van Jacobsgilde Emmerich)
Onze Duitse zusterorganisatie uit Emmerich, Jacobsgilde in Emmerich, heeft ons uitgenodigd voor deze
pelgrimstocht. Het programma voor de drie dagen is hieronder beschreven. Nadere informatie bij Frans
Kosters, Franskosters@gmail.com
Abreise am 16. Mai 2016 um 9:00 am Aldegundiskirchplatz; Fahrt über• Weyer –Kirche St.
Crispinianus – nach Klausen/Mosel – Marienwallfahrtsort im Bistum Trier
o Ankunft gegen 13:00 – Übernahme der Betten in der Pilgerherberge (evt. Hotel),
Mittagessen,
o 17:00 Eucharistiefeier in der Wallfahrtskirche
o Möglichkeiten des Besuchs der Sakristei und der Bibliothek (Einstützräume, 15. Jh.) werden
erkundet.
o Fahrt zum Gasthof Traube, Monzel - oberhalb der Mosel – Möglichkeit zum Abendbrot und
Weinprobe
0 17.Mai 2016 – 7:30 Abfahrt nach Echternach;
o gegen 9:00 Eintreffen im Ehrenhof; Begrüßung durch Jakobusbrüder aus Luxemburg;
Beteiligung an der Springprozession zum Grab des Hl. Willibrord mit den Luxemburger
Freunden des Hl. Jakobus – Gruppe 9 - ; Kleidervorschrift: oben weiß Hose/Rock > schwarz
und weißes Taschentuch;
o Essen von Gemeinschaftständen in Echternach;
o In Echternach (Gebet, Museum etc.)
o Am Nachmittag Besuche von Orten früher Jakobusverehrung – vor 820 - in Luxemburg:
Roodt, Münchecker, Jakobsberg, Willibrordbrunnen „Helpersknapp; (Bus und fußläufig)
o Fahrt Wintersdorf/Sauer – und Rückfahrt nach Klausen – Abendbrot in einem urtrierischen
Gasthaus in Trierweiler (Keltentrank: Viez)
o Abendlob in der Wallfahrtskirche und Ausklang in Pilgerathmosphäre
18. Mai 2016 – Rückfahrt über Bernkastel Kues nach Emmerich
0 8:00 „Lobt froh den Herren P“ und dann Frühstück
0 Besuch des Nikolausstiftes, gestiftet von Nikolaus von Kues – Cusanus
0 Mittagspause im ehem. Kloster Machern – einem Ort der Kultur- und Speisemöglichkeiten.
0 Ankunft gegen 18:00 in Emmerich
0
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Mögliche Kosten:
Busreise ca. 55,00 € pro Person – abhängig von Kosten und Teilnehmerzahl;
Jede Übernachtung: in der Pilgerherberge um ca. 20,00 € pro Person
Sonstige Kosten und Verpflegung werden ermittelt oder zahlt jeder selbst.
31 juli viering Jacobsdag in en rondom Jacobskapel in Nijmegen. Nadere details volgen nog.

Gezocht.
Pelgrimeren voor de jeugd.
Ook dit jaar willen wij deze activiteit aanbieden aan een aantal scholen. Wij zijn op zoek naar scholen die
hier interesse voor hebben. Misschien kent u een school die interesse heeft in deze activiteit voor de
kinderen. Wij hebben een min of meer vaste route van Velp naar Dieren of andersom (ongeveer 13 km).
Kent u een school met interesse en/of wilt u meer informatie meldt u dan bij Marc Koch, tel 06-29257172,
e-mail marc.koch269@gmail.com .
Wandeltocht Doetinchem.
Voor de wandeltocht in en rondom Doetinchem zoeken wij mensen die het leuk vinden om in een groepje
van 2 of 3 personen de route uit te stippelen en te voorzien van achtergrond informatie over interessante
en karakteristieke punten langs de route. Lijkt het u leuk om deze punten van Doetinchem te delen met
onze wandelenthousiastelingen, meldt u dan bij Ton Hulshoff, Ton.hulshoff@life.nl
Kascommissie
Voor de controle van onze financiën zoeken wij twee personen voor de kascommissie. Deze commissie
controleert de jaarlijkse financiële verantwoording van onze regio naar de landelijke penningmeester.
Tijdsbesteding een of twee middagen per jaar. Opgave bij Marc Koch, tel 06-29257172, e-mail
marc.koch269@gmail.com .

Jaarverslag activiteiten 2015
Begin 2015 is er een enquête naar de wensen en behoeften van onze leden gehouden. Op basis van de
uitslag werd onderstaand activiteitenplan 2015 opgesteld.
Voorjaar
Zomer
Wandelen
Ja
Fietsen
Ja
Sociaal
Spiritueel
Ja
Informatief
Ja
Jeugd
Jacobsdag
Ja
Tabel; streefprogramma te organiseren activiteiten.

Najaar
Ja
Ja

Ja

In maart werd een informatiebijeenkomst voor 45 starters georganiseerd. Een groot deel van deze
starters was ook aanwezig op de terugkomavond in november. Tijdens deze avond werd uitgebreid na
gepraat over de ervaringen tijdens de camino.
In april werd een gecombineerde fiets- en wandeltocht georganiseerd. Na de sportieve activiteit genoten
de 60 deelnemers van een gemeenschappelijke pelgrimsmaaltijd.
De viering van de Jacobsdag, samen met de groep rondom de Jacobskapel in Nijmegen trok heel erg
veel belangstelling. Ongeveer honderd personen waren aanwezig bij de viering van deze dag in een
klooster in Huissen. Na een pittige wandeling door de uiterwaarden van de Rijn werd deze dag afgesloten
met een maaltijd in het klooster.
In november werd de lezingencyclus Geschiedenis, Kunst en Cultuur van de camino door de
gelijknamige werkgroep enthousiast ontvangen door de circa 45 deelnemers.
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