NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN SINT JACOB
REGIO NOORD-HOLLAND BENOORDEN ‘T IJ
Graag nodigen wij u uit voor de regiobijeenkomst op
16 maart 2019 in De Blije Mare, onze refugio:
Kajakstraat 60 1826 DN te Alkmaar, tel. 072 5622627
OPENBAAR VERVOER: Bus 3 vertrekt 2 maal per uur vanaf het NS Station Alkmaar richting Daalmeer (halte
Europaboulevard). (9:23 en 9:53) Bus 2 vertrekt 2 maal per uur vanaf het NS Station Alkmaar richting
Daalmeer, (halte Laan van Bath). (9:32 en 9:53) Bus 4 vertrekt 2 maal per uur richting Daalmeer (halte laan
van Bath) (9:39 en 10:08).
Mensen die met de trein uit richting Hoorn, Den helder komen kunnen ook op Alkmaar Noord uitstappen. En
daar bus 3 en 4 nemen richting Daalmeer. Bus 3 (halte Europaboulevard). (9:31). Bus 4 (halte laan van Bath).
(9:50).
ROUTE MET DE AUTO: De Blije Mare is gelegen in de directe nabijheid van het Winkelcentrum De Mare in
Alkmaar Noord.
Op de randweg (N245) kunt u vanaf de afslag “De Mare” de borden naar het winkelcentrum volgen. Daar is een
groot parkeerterrein. Aan de oostzijde van het parkeerterrein vindt u “De Blije Mare”. U kunt ook de afslag “De
Mare” nemen, daarna direct linksaf (Zuiderzeeweg) en vervolgens op de T-kruising rechtsaf (Wielingenweg). U
volgt deze weg waarna u vanzelf bij “De Blije Mare “komt. Hier is weinig parkeerruimte.

Programma
10.00 Ontvangst met koffie of thee en iets erbij
10.30 Opening en mededelingen door dagvoorzitter Arianne Hartenberg
10.45 Pelgrimsparade
Belevenissen van hen die de tocht naar Santiago hebben gemaakt of
vooruitblikken van pelgrims op de reis die zij willen gaan maken.
11.30 Tweede kop koffie of thee
12.00 Vervolg Pelgrimsparade
12.45 Lunch (altijd goed verzorgd)
Tijdens en na de lunch is er gelegenheid om verder te praten, kennis te maken
met nieuwe leden, een frisse neus te halen of dat met elkaar te combineren.
13.30 Lezing Franciscaanse voetreis, van Florence via Assisi naar Rome door
Cor Kuyvenhoven, zie bijlage
15.00 Café Saint Jacques: gelegenheid om nog wat na te praten onder het genot van
een drankje (voor eigen rekening).
Bijdrage in de kosten voor deze bijeenkomst ad € 8,- p.p. (inclusief lunch) kunnen bij aanvang van de
bijeenkomst worden afgedragen (indien u zich opgeeft en niet meer afmeldt, wordt u verzocht de kosten aan
de penningmeester over te maken)
OPGAVE VOOR 9 maart 2019 STUREN OF E-MAILEN NAAR CARLA MÖRING, REGIOCONTACTPERSOON,
KLIPPERSTRAAT 50, 1826 DX ALKMAAR Tel. 072 5646466
E-mail: regio.noord-holland-benoorden-t-ij@santiago.nl
Liefst door in uw email op de regel onderwerp te zetten:
Naam + wel/niet+ aantal + deelname pelgrimsparade ja/nee+uw evt.plannen.
(dit is stukken handiger: er hoeft dan niet steeds een bijlage geopend te worden
Naam:
Neemt: WEL/NIET deel aan de regiobijeenkomst op zaterdag 16 maart 2019
AANTAL PERSONEN:
Wil WEL/NIET iets vertellen over zijn ervaringen of plannen
Heeft PLANNEN om dit jaar naar Santiago te lopen/fietsen: JA/NEE
GEPLAND TRAJECT:
Geeft zich op om mee te helpen op de dag zelf (niet meer nodig als u het al heeft gedaan)
0
- Najaarsbijeenkomst 9 november 2019

Bijlage Cor Kuyvenhoven
De Franciscaanse voetreis
Een min mannetje om te zien
‘Het was een min mannetje om te zien en mooi was hij ook niet, maar zijn woorden
hadden een grote indringende kracht’, schrijft een student uit Bologna wanneer hij daar
voor het eerst Franciscus van Assisi (1181-1226) hoort spreken. Franciscus, dat heeft
toch iets met dierendag te maken?
Franciscus was als zoon van een welgesteld lakenkoopman in de wieg gelegd voor een
genoeglijk leven. Maar hij koos voor een volstrekt ander leven: eenvoudig, hart voor de
armen en verbondenheid met de natuur.
In Umbrië tref je vele inspirerende plekken aan die met het leven van de patroonheilige
van Italië verbonden zijn.
De Franciscaanse voetreis is een schitterende en uitdagende wandelroute die al deze
plekken (en méér) aanéén rijgt tot een inspirerende voettocht. In een maand loop je van
Florence naar Rome over stenige paden, genietend van weidse uitzichten en de vele
verhalen die over Franciscus bekend zijn. Verstilde kluizenarijen, schitterende fresco’s,
de route, overnachtingen: ze komen allemaal aan bod in de lezing van Cor Kuyvenhoven,
oud voorzitter van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome, lid van de Franciscaanse
beweging en organisator/begeleider van kleinschalige voettochten, waarbij hij in de
voetsporen van Franciscus treedt.
Even voorstellen:

Ik ben Cor Kuyvenhoven, gepensioneerd na een leven lang
in het onderwijs gewerkt te hebben. Mijn reizen naar
Gambia èn mijn voettocht naar Rome die ik 10 jaar geleden
maakte samen met Evelien, mijn vrouw, hebben er toe
bijgedragen
dat
ik
voeten
pelgrimstochten
en
ontmoetingsreizen ben gaan organiseren.
Elk jaar lopen wij nog steeds een pelgrimstocht, in binnenen buitenland. Over de vele tochten geef ik met veel plezier
lezingen.
Ik vertel graag verhalen en doe dat met veel enthousiasme en kennis van
zaken. Voorts ben ik lid van de Franciscaanse beweging in Nederland, zat acht
jaar in het bestuur van de vereniging Pelgrimswegen naar Rome waarvan de
laatste jaren als voorzitter en ben ik mede ‘herbergier’ van pelgriMEER.

