Nieuwsbrief NGSJ

2019 Juni

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
Vele Pelgrims zijn inmiddels al weer afgereisd naar allerlei plaatsen in Nederland, België, Frankrijk,
Spanje om hun camino wegen te lopen. Bij de virtuele albergue op facebook zien we mooie
ervaringen en foto’s voorbij komen, zo genieten we allemaal een beetje mee van het onderweg zijn
van anderen. Maar ook thuis kunnen we onderweg zijn en is elke dag een kans om mensen te
ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. Voor wie ervaringen wil delen of opdoen, kom dan
naar ons al weer 10e Café St. Jacques en niet te vergeten de Jacobsdag op 28 juli a.s. Verder in deze
nieuwsbrief de verslagen van het 2 daagse wandel- en fietsweekend en het pelgrimeren met de
jeugd. Veel leesplezier en graag tot ziens.

… 10e 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 6 juni
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 is:
4 juli 2019 (onder voorbehoud)

Wandel- en Fiets 2 daagse naar Wolfsberg

Op 11 en 12 mei jl. zijn 5 enthousiaste fietserspelgrims op weg gegaan naar Wolfsberg. Theo en
Henriette hebben hier een uitgebreid verslag over geschreven wat te lezen is middels de link in de
mail.

Met 24 net zo enthousiaste wandelpelgrims zijn we vanaf het station van Kleve vertrokken naar
Wolfsberg. Hun belevenissen zijn te lezen in het verslag van Anita, ook via de link in mail te lezen.
Tevens is er een foto impressie aan toegevoegd.
Veel lees- en kijkplezier. En wie weet zien we jullie volgend jaar dan ook bij de 2 daagse, want zowel
de fietsende als de wandelende pelgrims hebben de smaak te pakken en riepen unaniem, volgend
jaar weer! De gezelligheid in beide groepen, de prachtig uitgezette routes, het mooie weer, de
verhalen, het buiten zijn, het is echt een camino in het klein en smaakt absoluut naar een vervolg.
We houden jullie op de hoogte.

Pelgrimeren met de jeugd.
Na vele uren voorbereiding, een keertje uitstel vanwege het slechte
weer, is op 23 mei een grote groep vrijwilligers uit onze regio met de
jeugd van de Jozefschool uit Wageningen vertrokken naar Abij
Koningsoord in Oosterbeek. Hoe mooi deze dag voor iedereen
geweest is valt te lezen in het verslag wat Jan Kaspers en Roon
Hulshoff hierover hebben geschreven. De link hiervoor staat in de
mail. Dank aan iedereen die van deze dag zo’n prachtige dag heeft
weten te maken. Ook dit project smaakt naar meer en gaat zeker een
vervolg krijgen. Enthousiast geworden na het lezen van de ervaringen
over deze dag? Wie denkt een waardevolle bijdrage te kunnen
leveren aan dit soort dagen, laat van je horen, neem contact op met
een van de regio commissie leden. Of stuur een mailtje naar:
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl

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. Dit jaar zijn wij aan de beurt en
zullen we te gast zijn in Rheden. We gaan samen op weg naar een bijzondere
plek op de Veluwe Zoom. Een plek die tijdens een gewone wandeling geheel
aan het oog onttrokken wordt. Wij wandelen naar de Bomenkathedraal en
worden er gastvrij verwelkomd. Het is een unieke kans om op deze dag dit
geweldige mooie stukje camino gedachte te mogen en kunnen beleven. Er is
een besloten bijeenkomst in de openlucht in de Bomenkathedraal die
voorgegaan wordt door Ekkehart Muth, Pastor van het Augustijns Centrum de
Boskapel in Nijmegen. en Gabriëlle Gies, pastoraal werker in ziekenhuis
Rijnstate. Hierna lopen we gezamenlijk terug naar Rheden waar voor ons een
heerlijke Pelgrimsmaaltijd zal klaarstaan. De route van en naar de bomenkathedraal wordt uitgezet
door Marc Koch, die de Veluwe Zoom als geen ander kent. Reken maar dat hij ons over de
prachtigste en de meest uitdagende paadjes weet te sturen.
De uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijven voor de St. Jacobsdag volgt binnenkort. Schrijf in
elk geval 28 juli vast in uw agenda.

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.

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

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.nl dan zetten wij een
vermelding in de volgende nieuwsbrief.
~~~~~~~~~~~~~~
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind juni 2019
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag voor 23 juni 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

