Nieuwsbrief NGSJ

2019 Maart

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
Het voorjaar klopt al voorzichtig aan de deur. De zon lokt ons naar buiten en we zitten allemaal vol
mooie plannen. De regiocommissie is druk doende met allerlei activiteiten, maar wij kunnen dit niet
alleen. Voor de 2-daagse in mei hebben zich een aantal vrijwilligers gemeld na onze oproep tijdens
de midwinterwandeling. Super veel dank daarvoor. Inmiddels zijn Anton, Marianne en Tonnie op pad
geweest met Ton en Jan om voor jullie een prachtig weekend voor te bereiden. Daarover straks
meer. Verder is er weer een Café St. Jacques en vragen wij aandacht voor de startersavond.
Maar eerst vragen we jullie speciale aandacht voor:

Pelgrimeren met de jeugd
Roon, Jan en Marc zijn de grote
initiators voor het Pelgrimeren met de
jeugd. Deze nieuwe activiteit binnen
onze regio verdiend alle aandacht.
Roon heeft een prachtige digitale
presentatie gemaakt, er is contact
geweest met een aantal scholen en zo
hebben we nu al op 14 maart a.s. de
eerste Pelgrimeren met de jeugd
activiteit. Wij zijn blij met de steun die
we vanuit Vessem hebben gekregen
om dit zingeving project te kunnen
starten. Met een groep van zo’n 40
jongeren in de leeftijd van 10 tot 12
jaar gaan we 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 3-4 jongeren mee willen lopen. Hen begeleiden, vragen stellen en
ervaringen willen delen over het pelgrimeren.
a.s. donderdag 7 maart om 20.00 uur, na afloop van het Cafe Saint Jacques zal er een
bijeenkomst zijn in de Kreek , Weverstraat 24 in Oosterbeek waar er uitgelegd wordt wat er precies
van jullie verwacht wordt.
Meld jullie nu aan, 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 7e Café St. Jacques
We zijn al weer toe aan ons 7e 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 maart
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.
Na de maaltijd zal om 20.00 uur de bijeenkomst starten voor de vrijwilligers voor het Pelgrimeren
met de Jeugd project. Wij vragen hiervoor begrip.
De datums voor de komende Cafés St. Jacques zijn:
4 april 2019
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. Zoals op bijgaande foto te zien is
wordt daar volop aan gewerkt door wandelaars en fietsers. Het wordt weer een geweldig wandel- en
fiets weekend. Het is prachtig om te ervaren dat onze oproep voor helpende handjes voor dit
weekend een mooi resultaat heeft opgeleverd. Dank aan Ton, Anton, Marianne en Tonnie, Theo en
Henriette en Roon voor jullie hulp bij het uitzetten van de wandel- en fietsroutes.
Voor uitgebreide info en het aanmeldformulier klik op de linkjes in de mail.

28 maart Startersavond voor Wandelende en
Fietsende Pelgrims
Wij zullen deze avond te gast zijn in het Zaaltje van
Jonkvrouwe Brantsen in Rheden.
Voor wie dit jaar, of misschien de komende jaren op pad wil,
te voet of met de fiets, vol vragen zit of gewoon eens
ervaringsverhalen wil horen. Wees welkom en meld je aan
voor een avond vol info, gezelligheid en inspiratie. Helmut
Brouwer en Roon Hulshoff zullen deze avond de wandelaars
en de fietsers hun verhalen vertellen en alle vragen
beantwoorden. Voor de uitnodiging en aanmelden klik op de
link 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.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 27 maart 2019
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag voor 20 maart 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

