Nieuwsbrief NGSJ

2019 September

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
Hoe was jullie zomer? Genoten van het mooie weer, de camino,
samenzijn met familie en vrienden, blij dat er even geen
verplichtingen zijn? Zo zoetjes aan beginnen de scholen weer en
valt iedereen weer in z’n normale ritme. Aan de ene kant fijn, aan
de andere kant, het camino gevoel, wat doet dat met jullie? Het
lukt mij steeds beter het camino gevoel vast te houden naarmate ik
vaker een deel van een camino loop. De ervaringen van het
onderweg zijn, het leven vanuit de rugzak, de oplossingen die zich
spontaan lijken aan te bieden onderweg. Het is geweldig om dit te
mogen en kunnen ervaren. Dat gun je toch iedereen? Aan de
andere kant is de dagelijkse praktijk soms wat weerbarstiger. Want
ik mag dan wel veranderen door mijn camino’s, de wereld om mij
heen veranderd niet zo snel mee. Dat is best nog wel eens lastig.
Hoe gaan jullie daar mee om?
Deze en andere vragen kunnen we elkaar stellen tijdens het…

… 12e Café St. Jacques, eerste van het seizoen 2019 -2020
Vele pelgrims hebben het afgelopen jaar de weg naar Oosterbeek
weten te vinden. Het enthousiasme van jullie is zo leuk om te ervaren.
Dat er behoefte is aan het Café St. Jacques is duidelijk, maar toch
zitten wij als regio commissie met een aantal vragen:
1. Wat vinden jullie van het Café St. Jacques in de huidige vorm?
Van 17 – 19 uur met daarna de mogelijkheid tot gezamenlijk
eten.
2. Is er behoefte aan een andere tijd van het Café St. Jacques, bv.
van 19.00 – 21.00 uur?
3. Wat vinden jullie van de locatie van het Café St. Jacques?
4. Is er behoefte aan meer verdieping tijdens het Café St.
Jacques, bv. een lezing, presentatie, voordracht o.i.d? Zo ja,
wat dan het liefst?
Antwoord op deze vragen, en vragen die wellicht nog bij jullie zelf leven ontvangen wij graag via het
mailadres van de regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl, of vertel ze ons tijdens het Café St. Jacques.

Graag verwelkomen wij jullie op;
Donderdag 5 september 2019
Van 17.00 tot 19.00 uur
Dan staan de deuren wijd open om verhalen te delen en informatie te vragen. Aanmelden voor het
Café St. Jacques is niet nodig. De drankjes zijn voor eigen rekening en worden ter plekke afgerekend.
Het adres voor het Café St. Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek.
Aansluitend aan het Café St. Jacques is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een vegetarische
warme maaltijd. 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.arnhemnijmegen@santiago.nl Kosten voor de maaltijd:
€ 17,50 vooraf overmaken naar : NL52RABO 0141 4701 27 t.n.v. Nederlands Genootschap St. Jacob
o.v.v. uw naam en deelname maaltijd Café St. Jacques.
Volgende Café St. Jacques data:
3 oktober 2019, 7 november 2019, 5 december 2019 (onder voorbehoud),
2 januari 2020 Nieuwjaarscafé, 6 februari 2020, 5 maart 2020, 2 april 2020, 7 mei 2020,
4 juni 2020, 2 juli 2020.

Verslag en foto’s Jacobsdag 28 juli 2019
Op 28 juli vierden we met 63 Pelgrims de Jacobsdag. Wat
hebben we genoten met z’n allen. Prachtig weer,
schitterende omgeving, geweldig route, die de camino
liefde in alle opzichten omarmde, de inspirerende
bijeenkomst in de bomenkathedraal, de vele pelgrims die
een handje mee hielpen onderweg en in het dorpshuis.
Teveel om op hier allemaal te benoemen. In de mail staat
een link naar een uitgebreid verslag van deze dag. Lees,
kijk mee en geniet. Ook staat er een link naar een foto
impressie over de Jacobsdag.

Spaanse Les gaat weer van start. Meld je nu aan:
Het grote succes van de afgelopen jaren en de vele vragen voor weer een nieuwe serie Spaanse
lessen hebben ervoor gezorgd dat wij wederom Henny Otto gevraagd hebben voor jullie weer een
inspirerende serie lessen te verzorgen. We zijn druk doende een locatie te regelen en data vast te
leggen, daarover in een volgende nieuwsbrief meer. Voor nu kunnen we het volgende erover
melden:
• De 8 lessen zullen plaatsvinden van begin januari 2020 t/m
eind maart 2020. Volgens schema 2 weken les, 1 week vrij.
• De lessen zullen op donderdagmiddag zijn op een centrale
plaats in de regio. Makkelijk te bereiken met het openbaar
vervoer.
• Er zijn lessen voor starters en gevorderden.
• Kosten voor de lessen zijn € 75,00 p.p. (incl. materiaal en
koffie / thee)
• Graag horen wij wie er belangstelling heeft voor het volgen
van de lessen. Voor inschrijven kan d.m.v. een mailtje te
sturen naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
Geef daarbij ook even aan of je je wilt inschrijven voor de
starters- of gevorderden lessen.

Conversatiegroep Spaans?
Heb je in het verleden al eens Spaanse les gevolgd via de regio of ergens anders, wil je je kennis
hierin graag op peil houden? Eén van onze leden zou graag een conversatiegroep starten voor
pelgrims die het Spaans al een beetje beheersen en graag hun Spaans willen oefenen. Hoe, wat,
waar, wanneer en wat daar evt. de kosten van zullen zijn dat moeten we nog gaan bekijken. Wij
horen graag jullie reactie of er behoefte is aan een conversatie groep Spaans. Laat van je horen via

regio.arhem-nijmegen@santiago.nl dan verzamelen wij alle reacties en gaan we samen met de
initiatiefneemster kijken of het mogelijk is een groep op te starten.
Laat van u horen;
Aan wie wil deel wil nemen aan een conversatiegroep Spaans hebben wij de volgende vragen:
1. Heb je voorkeur voor een ochtend-, middag- of avond bijeenkomst?
2. Hoe vaak wil je bij elkaar komen? B.v 4x, 6x, 8x,
3. Aan welke periode heb je de voorkeur? bv. Oktober t/m December, of Januari t/m Maart, Of
Februari t/m April.

Plannen voor de komende maanden:
• Terugkomavond
In oktober hebben we onze jaarlijkse terugkomavond. Datum, inhoud, plaats en tijd en de
mogelijkheid tot aanmelden in de volgende nieuwsbrief die in de laatste week van
september verschijnt.

• Snertwandeling
In december is er weer de snertwandeling, ook hierover meer in een volgende nieuwsbrief.
Voor wie het leuk vindt mee wil helpen met de organisatie van de snertwandeling, wij horen
het graag via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
De datum volgt in de nieuwsbrief van september.

• Midwinterwandeling
In januari 2020 is er weer de midwinterwandeling. Ideeën voor de invulling van deze tocht
zijn altijd welkom op regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
Datum volgt op een later tijdstip.

• Spirituele Avond
Tijdens één van de winter maanden zullen we een gastspreekster ontvangen die een
inspirerende en boeiende avond voor ons zal gaan verzorgen. Houdt de nieuwsbrieven de
komende maanden dus goed in de gaten. Wij houden je op de hoogte.
Zoals jullie kunnen zien zitten we als regio niet stil, er zijn mooie plannen. Aan de uitvoering ervan
wordt achter de schermen hard gewerkt. Denk je nu….ik heb een leuk idee maar dat zie ik hier niet
terug. Laat van je horen! Kom naar het Café St. Jacques daar zijn altijd wel enkele leden van de regio
commissie aanwezig, of stuur een mailtje naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
Help mee een regio voor en door allen te worden. Samen zijn we sterk.

Landelijke Jacobsdagen:
De landelijke voor- en najaarsdagen zijn dagen waarop we als
pelgrims bij elkaar komen om te ontmoeten, verbinden, ze zich
kunnen laten inspireren, waarop er interessante lezingen gegeven
worden, waar workshops te volgen zijn, er (stads)wandelingen zijn en
muziek ten gehore wordt gebracht.
De landelijke najaarsdag is dit jaar in Alkmaar op 9 november 2019.
Houdt de website in de gaten voor aanmelden en meer info.
www.santiago.nl
De landelijke voorjaarsdag is in Utrecht op 29 februari 2020. Info
volgt nog via www.santiago.nl
De landelijke najaarsdag in 2020 is op 7 november en wordt door de
regio Arnhem-Nijmegen verzorgd. De voorbereidingen hiervoor zijn in
volle gang. Wij gaan via de nieuwsbrieven jullie op de hoogte houden
van de vorderingen hieromtrent.

Wijzigen van persoonlijke gegevens via de
website of ledenadministratie!
Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes
ontvangen over het wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer
en / of andere persoonlijke gegevens. In verband met de wet
AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de
persoonsgegevens van jullie als leden. Mocht het toch voorkomen dat er een ander mailadres,
huisadres, telefoon nummer enz. ingevoerd moet worden; Ga naar www.santiago.nl log in en ga naar
je persoonlijke pagina, daar kun je alle persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Een mail sturen naar de
landelijke organisatie kan ook; ledenadministratie@santiago.nl Als regio doen wij dus niets met
verzoeken om persoonlijke gegevens te veranderen. Wij vragen hiervoor begrip.

Heb je een blog, foto presentatie, wil je die delen?
Laat het weten. Pelgrims die onderweg zijn gegaan, nog op weg willen, die foto’s en verhalen
hebben, en deze graag willen delen met de leden van de regio. Laat van je horen. Schrijf je een blog,
heb je een website over je camino avonturen geef je account door aan regio.arnhemnijmegen@santiago.nl dan zetten wij een vermelding in de nieuwsbrief.
•

In juli en augustus heeft Anita 10 dagen gelopen op de Via Mosana en de Via Monastica. Ze is
in Eijsden (NLD) gestart en heeft gelopen tot Givet (FR). Haar belevenissen en foto’s staan op
www.anita0407.waarbenjij.nu

Nieuws van derden:
Als regio Arnhem-Nijmegen willen we o.a. graag nieuws vanuit werkgroepen van het NGSJ bij u onder de
aandacht brengen, of andere pelgrims gerelateerde activiteiten. Wij hebben hier zelf geen bemoeienis mee,
laten alleen zien wat er voor mogelijkheden zijn.

Zelf hospitaleren?
De werkgroep Hospitaleren Overige Herbergen geeft een training aan een ieder die hospitalero/a in een
pelgrimsherberg wil worden. Een driedaagse 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 gecertificeerd.

Voor wie? Iedereen, die lid is van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en de 'tocht' naar Santiago de
Compostela heeft gemaakt
Wanneer?
Vrijdag 15 t/m zondag 17 november 2019.
Locatie
Nivonhuis Den Broam, Alsteedseweg 73, 7481RT Haaksbergen.
Kosten: € 85,00
Maximum aantal deelnemers: 16
Opgave: wg.hospitaleren@santiago.nl voor 1 november 2019.
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”.

~~~~~~~~~~~~~~
Tentoonstelling Rein van Uden 14 juni tot 8 september 2019 Hengelo Gld.

“Met potlood en penseel naar Santiago de
Compostela”
Een expositie van aquarellen waarin de Pelgrimsreis naar Santiago de Compostela, een
voettocht van 2600 km, centraal staat. Tijdens de Camino van 4 maanden zijn
tekeningen en foto’s gemaakt van dorpen, steden en landschappen. Na thuiskomst zijn
de schetsen en foto's gebruikt om schilderijen en aquarellen te maken. Na vorig jaar
zijn werken geëxposeerd te hebben in Le Chemin (nabij Vezaley) in Frankrijk, zijn de
werken van de Camino nu te zien in de Remigiuskerk in Hengelo Gld.
Klik op de link in de mail voor uitgebreidere info.
Het is ook mogelijk om met de regio Oost van het genootschap een wandeling te
maken en dan de tentoonstelling van Rein van Uden te bezoeken. Ze zullen dit in hun
nieuwsbrief kenbaar maken t.z.t.

~~~~~~~~~~~~~~
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind september 2019
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag voor 21 september 2019
Stuur uw bijdrage naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
Tot ziens,
pelgrimsgroeten van de regiocommissie:
Jan, Marc, Roon en Anita

