Verslag Regiobijeenkomst Regio Den Bosch zondag 24 maart Emmausklooster Avant Spirit

We treffen het vandaag met het zonnige lenteweer en de bijzondere locatie aan de Maasdijk in Velp, en worden met
verse koffie vanaf 09.30u ontvangen door Mark vd Linden met zijn mensen.
Om 10.30 starten we met 45 personen de wandeling , aangeboden door Henk en Mientje , waarna we over de
Maasdijk het mooie Grave inwandelen. We genieten van de afwisselende route van dit oude vesting stadje, en staan
even stil bij een kerkhofje, het monument van Market Garden parachutisten, en het voormalig Arsenaal van Jan de
Bouvrie’s imperium, waarna we terug bij het Klooster een ommegang maken en lunchen met lekkere pompoensoep
en broodjes.
Hierna een redelijk vol programma, wat best uitdagend bleek met zulk mooi warm weer buiten en de warmte
binnen.
Mark vd Linden geeft een presentatie over het Klooster Emmaus en zijn Avant Spirit, welke een onderdeel vormt van
het klooster, de historie en de huidige bestemming. Avant Spirit organiseert programma’s volgens een proces van
rust-balans-verdiepen-dienen. Het Emmausklooster is het oudste Kapucijnenklooster in Nederland (1645) en is
vernoemd naar de Bijbelse plaats Emmaus. Naast het Klooster is in 1997 een gastenverblijf, het Clarahuis, gebouwd.
Aan het eind van de dag presenteert Mark de plannen voor zijn Klooster met Pelgrimeren en merken we dat er
volop wordt gewerkt aan een Pelgrimsherberg en diverse activiteiten rondom het Pelgrimeren.
Hierna verwelkomen we Monique Walrave, die namens het landelijk bestuur de taken van Suzanne van Beek
overneemt, en aangeeft wat de landelijke activiteiten zijn en haar taken. Monique begeleidt de Regio’s Rotterdam,
Den Haag en sinds kort onze Regio, en stuurt de werkgroepen Spiritualiteit, het Koor El Orfeon, en de Huiskamer lage
landen aan. Verder is ze ook actief over de landsgrenzen in Vlaanderen met het Genootschap. We danken Monique
voor haar aanwezigheid en vertrouwen op een fijne samenwerking.
Hierna presenteert Erik het verslag namens de Regio, Jos van Berkel is helaas plotseling gestopt als Penningmeester
en we zoeken nog vrijwilligers voor de Regio coordinatie. Inmiddels hebben we gelukkig wel 5 actieve groepen (
wandelen,fietsen,jeugd, camino cafe en het kloosterpad ) , zodat we aan activiteiten geen gebrek hebben.

Het financieel verslag zoals nog opgesteld door Jos en gecontroleerd door Henk en Anita wordt behandeld, we
hebben als Regio 728 leden, waarvoor we een jaarlijkse bijdrage ontvangen , die grotendeels is uitgegeven aan
Santiago aan het Wad en activiteiten zoals de wandelingen en de regio bijeenkomsten. Van het batig saldo over 2018
is een deel ingehouden door de landelijke penningmeester, wat we nog zullen afstemmen omdat dit niet helemaal
goed voelt. Voor 2019 zullen we nog wat meer nieuwe activiteiten financieel ondersteunen zoals de Jeugdgroep, de
Camino Cafe’s en de wandelingen.
De activiteiten over 2018 worden toegelicht, waaronder de goedbezochte maandelijkse wandelingen, met dank aan
onze coordinator Rinse en vrijwilligers Marianne, Veronie, Frans en Piet, Henk en Mientje, en staan er ook voor de
komende maanden weer enkele mooie routes gepland. Arie Heijstek presenteert de fietsplannen voor mei richting
het plaatsje Buren en nieuw is op 7 september de bevrijdingsfietstocht vanuit Schijndel uitgezet door Stephanie,
waar veel animo voor is. De uitnodigingen ontvangt u binnenkort via de nieuwsbrief.
Henk en Mientje geven ons een update over de jeugd activiteiten, het Fioretti college staat gepland in juni, naast de
2 aangemelde scholen lopen er diverse contacten om dit verder uit te breiden, de vrijwilligers worden binnenkort
weer met de nieuwsbrief geinformeerd.
In het najaar is met succes gestart met het Camino Cafe, opgestart door Esther Kuijsters en Marom Ayoubi, iedere 2e
woensdag van de maand hebben zich tot nu toe ca 30 personen gemeld, waaronder veel nieuwe gezichten.
Een nieuwe groep wordt de Kloosterroute, Vanuit de provincie Noord Brabant is de Erfgoed Fabriek opgericht, die
fondsen heeft uit de verkoop van Essent en een project levende Kloosters heeft opgestart.
Een onderdeel hiervan is ‘Ons Kloosterpad’ een wandeling in 14 etappes langs 14 brabantse kloosters. De route is
inmiddels uitgezet en beschreven door Peter Versteegen van Topo Activ en onze Regio Den Bosch is actief betrokken
in de samenstelling van deze route en ook andere activiteiten. Inmiddels heeft Jasper van Deursen als coordinator
van deze werkgroep onze Regio verzocht om mee te denken in het samenstellen van een handboek hoe dit
Kloosterpad te promoten en de Kloosters meer richting het Pelgrimeren te bewegen. Diverse leden melden zich aan
en Erik zal graag een nieuwe werkgroep opstarten io met Jasper van Deursen.
Bij het aanmelden voor de Regio bijeenkomst hebben 6 leden aangegeven in 2018 gewandeld en gefietst te hebben
naar Rome of Santiago en volgt een leuk verslag van hun ervaringen. Frans van Baars doet uitgebreid verslag van zijn
wandeling vanaf Salamanca naar Santiago samen met Piet Creemers, waarbij we weer genieten van zijn bijzondere
ervaringen en anecdotes. Mientje en Rien hebben gewandeld in Italie en gaven een verslag van het wandelen in de
bergen bij minder weer, heel anders dan de Camino Frances. Carla Groenen deelt haar leuke ervaringen met de
Camino tussen Porto en Santiago en Ton Smulders sluit af met een leuke ervaring met de burgemeester die zijn
ambtsketting in vertrouwen afstaat.
Tot slot verrassen Luisa Carou en Joyce Saris van Camino Comfort uit Oss ons met hun verfrissende kijk op
Pelgrimeren en hun leuke assortiment produkten en bijeenkomsten voor Camino Pelgrims in spe, Luisa geeft een
inkijk in hun wereld en vertoont een animatiefilm over het ontstaan van de Santiago legende. Attent is dat iedereen
een Camino presentje ontvangt, Luisa en Joyce, welkom bij ons Genootschap !
Aansluitend volgt het Cafe St Jacques, en met dank voor jullie aanwezigheid graag tot de volgende bijeenkomst
op 6 oktober
25.03.19 , Erik Arts
Coordinator Regio commissie Den Bosch

