Nieuwsbrief NGSJ

2019 April

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
Wat is er weer veel gebeurt de afgelopen maand. In de vorige nieuwsbrief konden we met veel
enthousiasme melden dat we op 14 maart 2019 voor de eerste keer zouden gaan Pelgrimeren met
de Jeugd. Vele uren denken, voorbereiden, met de vrijwilligers het plan delen, gesprekken op school
met de jeugd. Iedereen was er helemaal klaar voor. Maar dan……gooien de weergoden op een
ongelofelijke manier roet in het eten. Helaas hebben we moeten besluiten om deze activiteit op 14
maart niet door te laten gaan. Gelukkig staan er wel wat nieuwe datums in de agenda en gaan we vol
goede moed en met net zo veel enthousiasme van start. We kunnen uw steun goed gebruiken bij het
begeleiden van de jeugd. Kom naar het Café St. Jacques op 4 april en hoor er alles over, wordt
enthousiast en doe mee. De bedoeling is in april of mei een 2e poging te wagen om met zo’n 40
jongeren een dag op pad te gaan.
We gaan een dag op pad van Wageningen naar de Abdij
in Oosterbeek. Tijdens deze dag willen we de jongeren
laten ervaren wat Pelgrimeren is. Wat doet pelgrimeren
met je? Wat vind je allemaal op je levensweg? Wie kom je
op je pad tegen? Loop je weg voor teleurstellingen? Ga je
juist de uitdagingen aan die je op je pelgrimstocht
tegenkomt? Wat neem je mee? Wat laat je thuis? Wie
neem je mee? Ga je alleen op pad? Vragen, vragen,
vragen? Op zoek naar antwoorden zo’n dag. Maar dan
hebben we wel jullie hulp nodig. Wij zijn voor deze dag op
zoek naar zo’n 3-5 vrijwilligers die met een groepje van 34 jongeren mee willen lopen. Hen begeleiden, vragen
stellen en ervaringen willen delen over het pelgrimeren.
a.s. donderdag 4 april tijdens het Café St. Jacques
zien we jullie graag, wij hebben jullie hard nodig. Neemt
contact op met Jan Kaspers, Roon Hulshoff of Marc Koch
via regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl voor meer info
en aanmelden. Telefonisch kan dat ook Regiocommissie, Jan Kaspers via 06-206212872

Het 8e Café St. Jacques
We zijn al weer toe aan ons 8e 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 4 april
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.arnhemnijmegen@santiago.nl Kosten voor de maaltijd: € 16,50 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. 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:
2 mei 2019
6 juni 2019
4 juli 2019

Aanmelding voor het Wandel- en fietsweekend van Kleve naar Wolfsberg en
Wolfsberg naar Kleve op 11 en 12 mei geopend
Vorig jaar is de 2 daagse tijdens het Santiago aan het Wad project zo’n groot succes geweest dat
velen van u ons gevraagd hebben dit nogmaals te organiseren. Het wordt weer een geweldig wandelen fiets weekend. De wandel- en fietsroutes zijn inmiddels uitgedacht, voorlopen, en gefietst.
Voor uitgebreide info en het aanmeldformulier klik op de linkjes in de mail.

Vrijwilligers en regiocommissie leden gezocht
Zoals jullie kunnen lezen is er een hoop te doen in onze regio. Wij kunnen nog veel hulp gebruiken.
Heb je leuke ideeën, genoeg vrije tijd, en wil je je inzetten voor het NGSJ? Dan is wellicht een plekje
binnen de regiocommissie iets voor jou. We komen graag met je in contact. Kom naar het Café St.
Jacques als je info wilt of meld je aan als vrijwilliger door een mailtje te sturen naar regio.arnhemnijmegen@santiago.nl om je te melden. Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. Want Pelgrims zijn
we met en voor elkaar.

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.

~~~~~~~~~~~~~~
De fietswerkgroep Santiago aan het Wad vraagt uw aandacht voor een fiets 3-daagse. Klik op de link
in de mail voor uitgebreide info en aanmelden. Er wordt gefietst op 10, 11 en 12 mei. 10 mei van St.
Jacobi – Parochie naar Hasselt, 11 mei van Hasselt naar Uithuizen, 12 mei van Uithuizen naar St.
Jacobi- parochie. De kosten bedragen € 15,00. Overnachtingen dient u zelf te regelen.
Let op! Opgeven voor 1 april 2019.
~~~~~~~~~~~~~~

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 meeste van ons kennen de Walk of Wisdom, zij sluiten zich op 6 april aan bij stichting de Lange
Wandeling.
Op 6 april organiseert stichting de lange Wandeling een Mini Pelgrimsfilmfestival in Nijmegen. Met
o.a. een bezinnende wandeling in de ochtend en de keuze uit diverse films rond de Camino in
Filmhuis 042.
Klik op de link in de mail voor meer info, of kopieer deze link naar uw adresbalk.
https://www.nkdi.nl/congressen/wandelend-denken-en-pelgrimeren/
Vanuit de Walk of Wisdom doen we mee met de begeleiding van de wandeling 's morgens en een
zwerfafval prikactie op de Waalstranden, 's middags:
Klik op de link in de mail voor meer info, of kopieer deze link naar uw adresbalk.
https://walkofwisdom.org/evenement/pelgrimsfestival-en-zwerfafval-prikken/
~~~~~~~~~~~~~~
Tijdens ons nieuwjaars Café St. Jacques heeft Sophie Hulshoff samen met haar studie genoot Jasper
een mini concert gegeven in cultureel centrum Kreek in Oosterbeek. Voor wie dit toen gemist heeft.

Zondag 31 maart Klassiek piano-lunchconcert door Sophie Hulshoff
Sophie Hulshoff uit Ede verzorgt op deze zondagmiddag een klassiek pianoconcert in Kreek.
Sophie speelt al vanaf haar zevende piano. Sophie heeft les gehad bij Aljosja Buijs in Oosterbeek en
bij Frank Peters en Frank van de Laar op het Artez
Conservatorium. Op dit moment studeert ze bij Bart van de
Roer aan het conservatorium van Rotterdam.Onlangs gaf
Sophie al een concert in Kreek samen met een cellospeler
Jasper de Hond (zie foto). Dit is heel goed bevallen bij het
publiek, waarna dit solo-concert is gepland. Kreek beschikt
over een mooie piano. De vrijwilligers zijn graag bezig met
het stimuleren van (jonge) mensen door ze in Kreek een
kans te bieden om hun talenten te laten zien. De ene keer
is dit op het gebied van de beeldende kunst en de andere
keer op het gebied van muziek.

Het programma zal zijn:
J. S. Bach – Toccata in C Minor BWV 911
A. Scriabin – Etude in F Sharp Minor Op. 8, No. 2
F. Liszt – Sonetto 104 del Petrarca
M. Ravel – Sonatine *Modéré *Mouvement de menuet *Animé

Locatie: Cultuur- en ontmoetingscentrum Kreek, Weverstraat 24 in Oosterbeek
Aanvang: 12:00 uur De deur is open om 11:30 uur
Toegang: gratis. Een donatie aan de pianiste wordt zeer op prijs gesteld.
Meer informatie: www.kreekoosterbeek.nl
~~~~~~~~~~~~~~
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 25 april 2019
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag voor 17 april 2019
Stuur uw bijdrage naar 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, Roon en Anita

