Nieuwsbrief 2020-03, regio ’s-Hertogenbosch
Voorjaarsgroet
Nu, als gevolg van het corona virus, zo’n beetje alle activiteiten in onze samenleving zijn
stilgelegd, voor iedereen een warme voorjaarsgroet. Wellicht toch goed nog even te
bedenken dat je onderweg nooit weet wat je tegenkomt.
Je weet niet altijd welke weg je moet volgen, niet waar je aan het einde van de dag zult
overnachten, evenmin of de mensen die je onderweg tegenkomt je wel zullen “aanspreken” of
op jouw pad passen.
Degenen die al onderweg zijn geweest, zullen dit
wellicht herkennen. Misschien een camino ervaring van
eerder die je nu van pas komt.
Voor degenen die van plan waren binnenkort op weg te
gaan:
Heel erg jammer, grote teleurstelling, maar het is
niet anders. Bedenk echter dat je in elk geval nog wat
hebt om naar uit te kijken.

Camino Café ’s-Hertogenbosch
Zoals eerder in de media werd gecommuniceerd, worden alle bijeenkomsten tot 1 juni
opgeschort.
Zo ook dus het camino café van de regio ’s-Hertogenbosch. Dat wil zeggen dat de café’s van
april en mei in elk geval niet doorgaan.
Als het volgende camino café wordt georganiseerd, ontvang je daarvoor weer een uitnodiging.

Pelgrimeren met de jeugd van OBS “De Bolster”
Hoe mooi afwijken van bestaande patronen kan zijn, bewees de pelgrimsdag met de
jeugd van openbare basisschool “de Bolster” uit Sint Michielsgestel.
Zo’n 40 kinderen en 12 begeleiders arriveren op
maandag 17 februari jl. in het Wereldhuis in Boxtel,
waar de Witte Zusters wonen. Naast deze Zusters
wonen

er

in

het

Wereldhuis

ook

mensen

uit

verschillende landen die er kunnen rekenen op zorg
die past bij hun achtergrond, afkomst, religie en
tradities. Allerlei culturen zijn hier bijeen gebracht.

Vandaag eens een dagje anders dan anders en niet zoals gewoonlijk met de jeugd vanaf school
starten maar vanaf het Wereldhuis onderweg naar school.
Om 09.00 uur zitten de Zusters te popelen om hun verhalen te vertellen over hun
avontuurlijke missiewerk dat zowel de leerlingen als de begeleiders aanspreekt. Bijzonder,
hoe veel van hen vaak onder erbarmelijke omstandigheden in verre oorden hun missiewerk
verrichtte. Vaak niet ouder dan 18 jaar, gingen zij onderweg op hun levenspad en vol
vertrouwen. Te bedenken dat het toen een heel andere tijd was waarin reizen met een
vliegtuig nog niet zo “gewoon” was en alleen dat al een avontuur op zich. Jong is
geïnteresseerd in oud, samen even één.
Het “omdraaien” van het programma is even de
comfortzone

oprekken en geeft direct andere

energie. Rillingen wanneer de Zusters ons wegzenden
met een toepasselijk gedicht en ons toezingen,
prachtig. Wat een verbinding tussen jong en oud.
Niet alleen te zien maar ook voelbaar. De jeugd nog
een sleutelhanger mee en de begeleiders een
routeboekje.
Lieve Zusters.

Nog even uitzwaaien en wat onduidelijkheid over wie bij wie wordt ingedeeld. Sommige
begeleiders zijn hierdoor even van de waps terwijl de jeugd weet bij wie zij zijn ingedeeld en
er totaal geen hinder van ondervinden.
Onderweg is er openheid, verbinding en zijn er
prachtige gesprekken met de jeugd. Jeugd die we veel
meer kunnen prikkelen, uitdagen. De tocht is veelal door
bossen uitgezet en de blubber voegt toe. Ook het
ongelijke pad heeft wat weg van de bergen en dalen op
ons levenspad. En dan nog even een duwtje in de rug
door een hagelbui op het eind. Wat een opbrengst...........
Zo’n dag evalueren we altijd met de begeleiders en
tuurlijk

zijn

er

dan

naast

mooie

momenten

aandachtspunten, verbeterpunten, zo is nu eenmaal het
leven.

De juffrouwen hebben het goed voor elkaar

concluderen

we,

wat

hebben
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jeugd

goed

meegenomen in de voorbereiding, dat was onderweg te
merken.
Met elkaar weten we zo’n dag tot een prachtige herinnering te maken en met elkaar gaan we
invulling geven aan volgende tochten, wat we tijdens de jaarlijkse begeleidersdag doen. Want
dan staan we stil bij het mooie werk wat we met elkaar verrichten en hoe verder met elkaar
te groeien.
Mientje van de Graaf en Henk Murraij
Zie voor het werk van de zusters ook hun website
(https://www.msolafrica.org/en/our-mission/europe/the-netherlands/809-children-s-pilgrimage-toworldhouse.html)

Opschorting (externe) activiteiten van de regio ‘s-Hertogenbosch
Duidelijk zal zijn dat alle voorgenomen (buiten) activiteiten in de regio ’s-Hertogenbosch in
elk geval tot 1 juni a.s. worden opgeschort/ vervallen.
Of er tijdens de zomerperiode nog andere activiteiten plaats zullen vinden is, niet duidelijk.
Zodra meer bekend is, word je hierover uiteraard geïnformeerd.

Dagboek fragmenten
Bij de eerste nieuwsbrief in 2015 is een poging gedaan om periodiek iets van regioleden/
pelgrims te publiceren in de vorm van een dagboekfragment. Tenslotte iedereen die onderweg
is, schrijft wel op één of andere manier over haar of zijn belevenissen. Er zijn er zelfs die er
hele boeken over schrijven, dus aan inspiratie geen gebrek.
Mijn vraag is of dit voor de komende tijd (en wellicht ook later) een manier is om het camino
gevoel in stand te houden? Hier alvast opnieuw een aanzetje.
dag 22 … toch weer wat verbouwd aan de weg …
zaterdag 15 juni 2019, León – Villar de Mazarife
via Chozas de Abajo
25 km – totaal 496 km
Naar mijn weten dit jaar voor de eerste maal in één keer goed León uitgelopen. Als je het
weet, is het niet moeilijk.
’s-Ochtends altijd fris. Dit keer had ik mijn handschoenen te voorschijn gehaald en dus maar
proberen of het werkt met handschoenen lopen.
Ca 07.30 uur ontbijt, maar ik was al eerder. Edwin, een Canadees, vertrok vandaag terug naar
Parijs, waar hij studeert. Hij had een paar weken gewandeld en moest terug. Hij bood een
Epinal zakmesje aan. Op het vliegveld zouden ze het toch
maar weigeren (hij had alleen handbagage) en hier had iemand
er wellicht nog wat aan. Heb het graag aangenomen.
Ook waren er op de kamer nog een tweetal Brazilianen Ana en
Zize. Zij hadden besloten om langs de weg naar Villadangos
del Páramo te gaan en niet via Villar de Mazarife. Ik zou ze
later nog wel een paar keer tegenkomen. Alex, een Italiaan
die in Hamburg woonde, had een aantal dagen met hen mee
gelopen. Vandaag bleef hij één dag extra in León. Sinds de
Pyreneeën had hij al last van zijn knie en wilde nu enige rust
voor herstel. Of dat in één dag lukt??
Ook was er gisteravond laat nog Han bijgekomen. Een
Koreaanse die alleen onderweg was en wel zag waar ze
uitkwam. Ongebruikelijk, een alleen lopende Koreaanse. Zij had echter wel een periode in de
Verenigde Staten gewoond, dus wellicht wat minder streng in de leer.

Om een uur of 9 was ik al in Virgen del Camino. In
eerste instantie met behulp van een plattegrondje, dus
niet via de pijlen, ben ik de stad uitgelopen en grote
verrassing, het ging in één keer goed. Eerst maar in de
zon op een terras langs de weg gepauzeerd. De
aantallen pelgrims onderweg waren goed te tellen.
Het eerste stuk na de splitsing bij la Virgen del Camino
naar Fresno/ Oncina was in mijn herinnering weer
omgelegd. Nieuwe autoweg, rotondes, carretera. Het
vroegere pad, nu alternatief, kon ik niet zo goed vinden. Na Oncina de la Valdoncina kwam ik
weer in de mij vertrouwde omgeving terecht. Zeer plezierig landschap. Verspreide bomen en
struiken groei, grasland ertussen, weids gezicht. Hier en daar een poeltje met kikkers en wat
zwevende roofvogels. Niet veel mede lopers en/ of fietsers. Auto’s al helemaal niet, soms één
van de politie of het landschapsbeheer.
Vrij vroeg in Chozas de Abajo en navenant ook in Villar
de Mazarife. In dat dorp gebeurt overigens ook niet al
te veel, ofschoon: 3 herbergen met allemaal plenty
plaatsen, 2 supermarkten (open vanaf 17.00 uur), twee
bars, één kerk.
Waar de pelgrims zijn, ik weet het niet, want ik vind
het nog steeds erg rustig. Het was wel een goed
moment om weer eens wat uitgebreider mijn kleren te
wassen.
In de herberg een gemeenschappelijke maaltijd van salade/ soep/ paella/ toetje. Op zich wel
gezellig en geanimeerd . Ben er niet écht dol op, maar goed. Verder in het dorp zal het zeker
niet beter zijn.
Morgen Astorga. Hopelijk wat drukker.
walker47
Zomaar een impressie van een dag onderweg; zeker geen hoogstaande “dichtkunst”, maar
evengoed.
Als het je wat lijkt, kun je je bijdragen toesturen naar de regio ‘s-Hertogenbosch.
(regio.den-bosch@santiago.nl)

En zoals eerder gezegd:
Blijf zoveel mogelijk thuis;
Nies/ hoest in je elleboog;
Kijk naar elkaar om, maar geef elkaar vooral de ruimte.

De regio den Bosch wenst een ieder (ondanks de
onzekerheid) een goede tijd toe in het komende voorjaar.
Je hoort nog verder van ons.
Buen Camino
De vrijwilligers van de regio ‘s-Hertogenbosch

