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2019 Februari

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
Koning Winter verrast ons af en toe met winterse pret. Zaterdag 2 februari zijn we met 36 pelgrims
vertrokken voor de Midwinterwandeling. Een geweldige dag die nat begon, maar weldra ging de
regen over in prachtige sneeuwvlokken. Het was een feest om door de Sysselt en het Bennekomse
bos te struinen. Met veel plezier hebben wij deze wandeling voor jullie georganiseerd. De vele blijken
van waardering doen ons goed. Dank jullie wel. Meer foto’s onderaan de nieuwsbrief.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het 6e Café St. Jacques
We zijn al weer toe aan ons 6e Café St. Jacques. Elke eerste donderdag van de maand zijn we blij
verrast dat er zoveel Pelgrims de weg weten te vinden naar Oosterbeek. Het is een gezellige inloop,
er is herkenning, er wordt info gevraagd en gegeven. Er zijn boekjes om in te kijken. En genoeg
ervaren pelgrims om vragen aan te stellen. Het eerstkomende Café St. Jacques is:

a.s. donderdag 7 februari
Van 17.00 tot 19.00 uur staan de deuren open om verhalen te delen en informatie te vragen.
Vanaf 19.00 uur serveert het naastgelegen restaurant Tjoe’s een
pelgrimsbuffet. Wilt u mee-eten?
Dan ontvangen wij graag uiterlijk 2 dagen tevoren even een mailtje via
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl Kosten voor de maaltijd: € 16,50
vooraf over maken naar; NL52RABO 0141 4701 27 t.n.v. Nederlands
Genootschap St. Jacob o.v.v. uw naam en deelname maaltijd Café St.
Jaques. De drankjes zijn voor eigen rekening en worden ter plekke
afgerekend. Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24,
Oosterbeek.
De datums voor de komende Cafés St. Jacques zijn:
7 februari 2019
2 mei 2019
7 maart 2019
6 juni 2019
4 april 2019
4 juli 2019

Foto’s van de Midwinterwandeling
Gemaakt door Dick Vos en Anita Hendriks

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, Roon en Anita

