Nieuwsbrief NGSJ

2019 Juli

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
Het is warm als ik dit zit te schrijven. En er komt nog veel meer
warmte aan als we buienradar mogen geloven. Spaanse
temperaturen. Ze roepen bij mij meteen Camino kriebels op. Kan
niet wachten om de rugzak te pakken en weer op weg te mogen
gaan. Ik zal vast de enige niet zijn die de camino kriebels krijgt bij
deze temperaturen. Maar voor het zover is zijn er nog een paar
activiteiten waar we als regiocommissie jullie graag ontvangen.
Allereerst het 11e café St. Jacques op 4 juli, heerlijk om verhalen
te horen van Pelgrims die al weer terug zijn, en pelgrims die
staan te popelen om op weg te kunnen, en natuurlijk de Jacobsdag op 28 juli, hier is heel veel werk
voor verzet, het zal een heel speciale, inspirerende dag te worden. In de bijlage in de mail vindt je
hierover alle bijzonderheden. Grijp deze kans om een unieke plek in onze regio te mogen bezoeken,
de Bomenkathedraal in Rheden. Speciaal voor ons als pelgrims op zondag 28 juli open. Ekkehard
Muth en Gabriëlle Gies zullen voorgaan in de Bomenkathedraal. Wees welkom op deze bijzondere
Jacobsdag. Veel leesplezier en graag tot ziens.

… 11e Café St. Jacques, laatste voor de vakantie!
De laatste kans om dit seizoen nog een café St. Jacques bij te wonen is op donderdag 4 juli a.s. Vele
Pelgrims hebben van september 2018 tot en met juni 2019 de weg naar Oosterbeek weten te vinden.
Voor iedereen op vakantie gaat is er nog 1x de gelegenheid dit gezellige samenzijn bij te wonen. 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 juli
Van 17.00 tot 19.00 uur staan de deuren wijd open
om verhalen te delen en informatie te vragen. Wij
zullen na dit Café St. Jacques echter geen warme
maaltijd hebben. Voor wie het leuk vindt, die mag
natuurlijk zelf iets lekkers mee brengen voor deze
laatste Café St. Jacques voor de vakantie. Laten we
elkaar verrassen.
De drankjes zijn voor eigen rekening en worden ter
plekke afgerekend. Het adres voor het Café St.
Jacques is Weverstraat 24, Oosterbeek.
In september zullen we weer starten met een nieuwe
serie Café St. Jacques. Daarover in een volgende
nieuwsbrief meer.

Aanmelden Jacobsdag op 28 juli 2019
Elk jaar vieren wij de Jacobsdag traditiegetrouw op de eerste zondag na 25 juli. Dit jaar dus op 28 juli
2019. Om het jaar, afwisselend met de vrienden van de Jacobskapel, verzorgen wij deze mooie dag.
Het thema dit jaar is: Hoe wijzen de gele pijlen ons de weg, tijdens de camino maar zeker ook bij
thuiskomst.
Het programma voor deze dag ziet er als volgt
uit:
10.30 uur verzamelen in het Dorpshuis in
Rheden, Meester B. van Leeuwenplein 3,
6991EW Rheden
11.15 uur wandeling door het Veluwe Zoom
gebied
14.15 uur aankomst Bomenkathedraal
14.30 uur aanvang viering in de
Bomenkathedraal
17.30 uur pelgrimsmaaltijd in het Dorpshuis in
Rheden
Voor uitgebreide info en hoe aan te melden klik op de link in de mail daar vindt je alle info.
Meldt je snel aan want vol = vol. Aanmelden kan vanaf heden.
Aanmelden voor deze dag kan d.m.v. een mailtje te sturen naar regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl
Vermeld je naam en deelname Jacobsdag in de onderwerp regel. Lees a.u.b. ook de uitgebreide info
in de uitnodiging.
~~~~~~~~~~~~~~

Verzoek van de regiocommissie
Regelmatig komt het voor dat we als regio 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.

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.

~~~~~~~~~~~~~~

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.arnhem-nijmegen@santiago.nl dan zetten wij
een vermelding in de volgende nieuwsbrief.
~~~~~~~~~~~~~~
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus 2019
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag voor 23 augustus 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

