Nieuwsbrief NGSJ Regio Arnhem-Nijmegen
2018 September – Oktober

Hallo Pelgrimsvrienden,
Na alle drukte rond Santiago aan het Wad, onze eigen camino-plannen en
vakanties was het tijd om de koppen weer eens bij elkaar te steken. De
regiocommissie is onlangs bij elkaar geweest en heeft zijn best gedaan om voor
u een mooi programma op te stellen voor de rest van 2018 en alvast een voorproefje voor 2019 te
geven. We kunnen op dit moment helaas nog niet voor alles de inschrijving openen, maar we willen u
wel alvast op de hoogte brengen van de plannen die er nu liggen. En u natuurlijk de gelegenheid
geven deze datums alvast in uw agenda te noteren.
Op de eerste donderdag van september hebben we voor het eerst Café St. Jacques in Oosterbeek
gehouden voor onze regio. Bijna 30 enthousiaste deelnemers deelden verhalen, vroegen om
informatie en genoten van het samenzijn in Cultureel Centrum Kreek. Na afloop van het Café St.
Jacques bleef een groot deel van de pelgrims om gezamenlijk te genieten van de voortreffelijke
maaltijd, verzorgd door restaurant Tjoe.

4 oktober Café St. Jacques
Wij nodigen iedereen van harte uit om elke eerste donderdag van de maand naar het Café St.
Jacques te komen. Van 17.00 tot 19.00 uur staan de deuren open om verhalen te delen en informatie
te vragen. Wilt u mee-eten dan graag uiterlijk 2 dagen tevoren even een mailtje aan regio.arnhemnijmegen@santiago.nl om door te geven dat u komt. Kosten voor de maaltijd ( +/- € 15,00 ) en de
drankjes zijn voor eigen rekening.
Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek.
De datums voor de komende Cafés St. Jacques zijn:
4 oktober 2018
7 maart 2019
1 november 2018
4 april 2019
6 december 2018
2 mei 2019
3 januari 2019
6 juni 2019
7 februari 2019
4 juli 2019

3e SnertWandeling, zaterdag 8 december 2018
Vorig jaar organiseerden we de 2e SnertWandeling van onze
regio. Er hadden zich 65 pelgrims aangemeld. De weergoden
waren zo blij met onze wandelplannen dat ze extra hun best
hadden gedaan om de wereld om ons heen er prachtig te laten
uitzien. Het was geweldig om met de pelgrims over de
besneeuwde Wageningse Berg, via Oranje Nassau’s Oord door
het Arboretum te trekken. De sneeuw heeft die dag helaas wel
de helft van de deelnemers thuis gehouden.
We hebben goed nieuws, want het succes van de 2e SnertWandeling smaakt natuurlijk naar meer.
De datum staat al vast. Op zaterdag 8 december gaan we weer op pad. Ton en Anita nemen de
organisatie van deze wandeling weer voor hun rekening. Nadere bijzonderheden over deze dag
volgen nog, maar schrijf de datum vast in uw agenda.

Pelgrimeren met de Jeugd
Voor het Pelgrimeren met de Jeugd hebben we onlangs bij
elkaar gezeten met een groep enthousiaste mensen. Er is
nog veel werk te verzetten voor het echt zover is dat we
met de jeugd op stap kunnen. We zijn op zoek naar
pelgrims die hun verhaal willen delen met de jeugd, die
goed kunnen luisteren en bereid zijn met een groepje van
maximaal 3 kinderen op stap te gaan. Uiteraard wordt u
hierin begeleid. We krijgen veel steun vanuit Vessem, het
kloppend hart voor het Pelgrimeren met de Jeugd. In de
Jacobsstaf 119 / blz. 50 staat een verslag van de wandeling
op 2 mei: Pelgrimeren met de Jeugd in het kader van
Santiago aan het Wad.
Tijdens het Café St. Jacques is er alle gelegenheid vragen te
stellen en u aan te melden als vrijwilliger. Wij kunnen u
hulp goed gebruiken. Jan, Roon en Marc zijn de drijvende
krachten achter dit project.

Spaanse Les
Afgelopen jaar hebben zo’n 20 pelgrims op donderdagen in januari, februari en maart Spaanse Les
gevolgd bij Hennie in Elst. Van diverse kanten is gevraagd naar weer een cursus Spaans voor
beginners. Voor degenen die het afgelopen jaar de beginnerscursus hebben gevolgd, is er nu Spaans
vervolg. We zijn nog bezig om de locatie vast te leggen, maar willen u alvast de datums doorgeven
waarop de lessen gegeven zullen worden. Dit is het voorlopige programma. Zodra er meer bekend is
zullen we dat middels de nieuwsbrief melden.
Voorlopig programma: beginners van 13.45 – 15.15 uur, vervolg van 15.30 – 17.00 uur.
Les 1
Les 2
Rustweek

10 januari 2019
17 januari
24 januari: bedoeld voor zelfstudie, inhalen opgelopen achterstand en eventueel
inhalen uitgevallen les
Les 3
31 januari
Les 4
7 februari
Rustweek
14 februari (zie toelichting hierboven)
Les 5
21 februari
Les 6
28 februari
Rustweek
7 maart (=Carnavalsvakantie onderwijs)
Les 7
14 maart
Les 8
21 maart 2019
Eventuele inhaalweek: 28 maart 2019
De kosten en de locatie maken we op een later tijdstip bekend. Mocht u belangstelling hebben om
de lessen te volgen dan graag een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

Terugkomdag 15 november 2018
Het is al een aantal jaren een goed gebruik om aan het einde van het pelgrimsseizoen een
terugkomdag te houden. Dit jaar zullen we op 15 november 2018 weer te gast zijn in het zaaltje van
Jonkvrouwe Brantsen, Dorpsstraat 70, 6991HH in Rheden.

Voor wie dit jaar dus op pad is geweest op een camino op de fiets of te voet en graag zijn of haar
verhalen wil delen: wees welkom. Een uitnodiging met de bijzonderheden voor deze avond volgt nog
in een komende nieuwsbrief. Schrijf de datum vast in uw agenda.
Wilt u zich toch alvast opgeven, dan is een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl welkom.

Nieuws uit andere regio’s
Oproep deelname inspiratieochtend nieuwe website
De afgelopen maanden hebben jullie weer de website van het
Genootschap geraadpleegd. Ook de regio’s maken er goed gebruik van
de regiopagina’s. Echter de website is toe aan vernieuwing. Het
komend jaar staan we voor de uitdaging om dit uitstekend
communicatiemiddel toekomstbestendig te maken. Samen met de
leden willen we nadenken over de opzet en inhoud van een nieuwe
website. Het doel is te komen tot een website waarin je snel
informatie kunt vinden over de praktische zaken rond pelgrimeren,
maar ook over de dagelijkse activiteiten van het Genootschap.
Hiervoor hebben wij u /jullie nodig: jong en oud!
Tijdens een interactieve ochtend willen we ons door jullie laten inspireren met ervaringen en ideeën
over de huidige website EN hoe een nieuwe website eruit moet zien.
Iedereen is welkom! Heb je iets met social media, websites, content management, dan zien we je
ook graag! Wil je meedenken, maar je kunt er 6 oktober niet bij zijn, meld je toch aan. We nemen
dan contact met je op.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 6 oktober van 10:00 - 13:00 uur
Locatie: Huis van Sint Jacob- Janskerkhof 28 A in Utrecht.
Voor de lunch wordt gezorgd!
Aanmelden kan via webmaster@santiago.nl
Werkgroep ICT & Redactie Website

Zelf hospitaleren?
De werkgroep Hospitaleren Overige Herbergen van het NGSJ geeft een
training aan een ieder die hospitalero/a in een pelgrimsherberg wil
worden. Een tweedaagse training analoog aan trainingen in Spanje,
Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada.
De Federacion Española de Asociaciones del Amigo de Camino de
Santiago heeft deze cursus voor de Nederlandstalige hospitaleros
aanbevolen en vooralsnog gecertificeerd.
Voor wie?
Iedereen, die lid is van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de
'tocht' naar Santiago de Compostela heeft gemaakt.
Wanneer?
Vrijdagmiddag 26 t/m zondag 28 oktober 2018.
Locatie
Nivonhuis Den Broam, Alsteedseweg 73, 7481 RT Haaksbergen.
Kosten: € 80,00
Maximum aantal deelnemers: 16
Opgave: wg.hospitaleren@santiago.nl voor 10 oktober 2018.
Programma
O.a. de 24 uur van een hospitalero (taken, plichten, ruimte voor eigen invulling), rollenspel n.a.v
casussen uit de praktijk, informatie: wat wordt er van je verwacht in een Spaanse herberg, welke
bagage heeft een hospitalero nodig, praktisch en spiritueel?, actieplan maken “hoe kom je aan een
herberg”.

Zoals u ziet, er is weer genoeg te doen de komende maanden. Wij zien u graag bij onze activiteiten
en kunnen altijd uw hulp gebruiken. Heeft u tijd en zin om af en toe eens een handje te helpen?
Heeft u een leuk idee voor de pelgrims in de regio waarvan wij nog niet op de hoogte zijn? Mist u iets
in de activiteitenagenda? Wij horen graag van u.
Schiet ons aan bij de activiteiten of mail ons: regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl.

Samen delen, samen onderweg zijn, samen de wereld om ons heen een stukje mooier maken.
Als pelgrim onderweg er voor elkaar zijn.

Tot ziens,
pelgrimsgroeten van de regiocommissie:
Jan, Marc, Helene, Roon en Anita

