Nieuwsbrief NGSJ

2019 Mei

Regio Arnhem-Nijmegen
Hallo Pelgrimsvrienden,
Het mooie weer van de afgelopen Paasdagen heeft bij velen het buitenzijn virus wakker gemaakt. De
berichten op social media van pelgrims die al onderweg zijn of op korte termijn vertrekken vliegen
bijna van het computerscherm af. De wij willen weer op weg kriebels zijn voelbaar. Voor wie plannen
heeft en nog niet goed weet hoe… Voor wie misschien net terug is en zijn of haar verhalen wil delen?
Kom dan naar het …..

… 9e 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 2 mei
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

Aanmelden voor het Wandel- en fietsweekend van Kleve naar Wolfsberg en
Wolfsberg naar Kleve op 11 en 12 mei kan nog…
Er zijn nog enkele plekjes vrij voor het wandel- / fietsweekend naar Kleve. Voor wie nog mee
wil….schrijf zo snel mogelijk in. De wandelaars starten in Kleve rond 10 uur op zaterdag 11 mei.
(exacte tijd volgt voor de deelnemers via mail, ongeveer 1 week van tevoren) De wandelaars lopen
beide dagen zo’n 17 km.
De Fietsers starten om 10 uur in Westervoort. En fietsen beide dagen rond de 70 km.
We overnachten in Wolfsberg. Het avondeten, de drankjes op de eerste avond, de overnachting,
lakenpakket, ontbijt en lunchpakket voor de 2e dag zitten in de prijs inbegrepen € 45,00

Inschrijven voor de wandel- /fiets 2 daagse: Aanmelding
voor deelname aan de 2-daagse is mogelijk d.m.v. € 45,00
over te maken naar;
NL52RABO 0141 4701 27 t.n.v. Nederlands Genootschap St.
Jacob o.v.v. uw naam en deelname 2 -daagse.
Stuurt u tevens een mail met het ingevulde
inschrijfformulier (vindt u in de link in de mail) naar:
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl.
Uw aanmelding gaat naar volgorde van binnenkomst van
uw betaling. U ontvangt van ons een bevestiging als uw
aanmelding per mail en betaling per bank binnen is.
Er is plaats voor 40 deelnemers. Vol = Vol

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 zullen we te gast zijn in
Rheden. De organisatie voor deze dag is in volle gang. We kunnen alvast een
klein tipje van de sluier oplichten. We gaan samen op weg naar een heel
bijzondere plek op de Veluwe Zoom. Een plek die speciaal voor ons Pelgrims
toegankelijk is op deze dag. We wandelen er naar toe en worden er gastvrij
verwelkomd. Na deze bijeenkomst lopen we gezamenlijk terug naar Rheden
waar voor ons een heerlijke Pelgrimsmaaltijd zal klaarstaan.
Bij de volgende nieuwsbrief zullen we u meer details vertellen en is er ook de
mogelijkheid om u voor deze dag op te geven. 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.

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

Zaterdagavond 11 mei zal in Theater De Kik in Elst de film The world at arms lenght
vertoond worden.
Korte inhoud van de film.
Sven heeft een droom. Hij heeft altijd al de Camino de Santiago willen bewandelen – de weg van St.
James! Dit lijkt echter bijna onmogelijk, omdat Sven
Usher-syndroom heeft, een ziekte waarbij men
langzaam zijn gehoor en gezichtsvermogen verliest.
Een aangrijpend verhaal dat ons meeneemt naar de
duistere wereld van de doofblinden. Het legt het
menselijke verlangen naar vrijheid en zelfbeschikking
vast, evenals een diep verlangen naar persoonlijke
vervulling.

Na afloop van de film is er een meet & greet met
de regisseur en producer die speciaal naar
Nederland komen om een toelichting te geven en
vragen te beantwoorden over de film.
Kaarten bestellen kan via de volgende link:
https://theaterdekik.nl/film/the-world-at-arms-lenght
Kosten zijn € 10,00 per kaartje.
~~~~~~~~~~~~~~
De volgende nieuwsbrief verschijnt rond 30 mei 2019
Inleveren kopij voor deze nieuwsbrief graag voor 23 mei 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

