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Beste Pelgrimvriend,
Na lange tijd weer een nieuwsbrief van de regio Utrecht/Rivierenland.

Op 25 juli staat het klokken luiden en de zang van het koor Orfeon weer in de planning. (Zie
de aparte uitnodiging in deze nieuwsbrief.)
Op 14 september wordt de najaarswandeling gehouden. Nadere informatie volgt begin
augustus.
Paul legt na 5 jaar zijn taak als voorzitter van de regiocommissie neer. Hij geeft in een aparte
brief zijn beweegredenen aan en kijkt terug wat de camino voor hem betekend heeft.
Op het einde van dit kalenderjaar zal Hannie stoppen met het werk als commissielid.
Jos heeft alleen tijd om binnen de commissie de financiën te beheren. Dit is te combineren
naast een zware baan. Maar voor andere taken is geen tijd beschikbaar.
Elisabeth zal de wandelingen blijven coördineren en heeft hierbij de hulp van Boudewijn, Elly
en Carla bij het uitzetten en voorlopen.
Duidelijk is dat de commissie vers bloed nodig heeft. Het zou fijn zijn als leden uit de regio
zich hiervoor melden op het mailadres van de regio.

Wij kijken uit naar jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
De regiocommissie
Paul Mulders
Jos Notenboom
Elisabeth Le Belle
Hannie Thijssen
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Terugblik en uitnodiging aan alle leden uit de regio
In 2009 had ik (Paul Mulders) de reis van mijn leven, mijn wandeling naar Santiago de
Compostella. De pelgrimstocht heeft me veel gegeven en zelfs vandaag de dag beïnvloedt
deze ervaring van 10 jaar geleden nog mijn leven. Ik ben er anders door gaan leven,
spiritueler, opener, zachter en er een relativerender persoon door geworden.
Je kunt wel zeggen, een mooi cadeau dat ik mij zelf gegeven heb waar ik veel plezier van
heb. Ook ben ik mijn vrouw dankbaar want die gaf me zomaar de ruimte om dit te doen.
En wanneer je iets krijgt, is het ook leuk wanneer je iets terug kunt geven.
Ik liep tegen Bram van de Wees aan en voordat ik het goed en wel besefte, was ik ineens in
2014 voorzitter van de regiocommissie Utrecht/Rivierenland. Klinkt zwaarder dan het is. Met
de commissie organiseerden we een aantal gezellige wandelingen, verschillende activiteiten
(filmavond, theateroptreden) en ieder jaar een regiobijeenkomst.
Het uitgangspunt van onze activiteiten was steeds: het gevoel van de Camino vasthouden.
Dat is in onze optiek: in de ontmoeting met de ander je openstellen en een zinvol contact
maken met die ander. Daarnaast natuurlijk de gezamenlijkheid; op de Camino doe je dingen
samen zoals het samen wandelen, het gezamenlijke koken en eten. Het gevoel van de
Camino-familie terug laten komen, er weer even aan snuiven dat is het idee.
Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar denken wij dat dit goed gelukt is, de wandelingen
worden gecoördineerd door Elisabeth en eerder door Tonny. De wandelingen worden
samen met een kleine commissie georganiseerd, waardoor het steeds unieke en speciale
wandelroutes zijn.
De regiobijeenkomsten waren op dezelfde leest geschoeid. We kozen een van grotere
plaatsen van de regio uit en vroegen de lokale pelgrims om gezamenlijk met ons de dag te
organiseren. In Houten de dag met het thema “Thuisblijvers”, Wijk bij Duurstede met het
thema “Beslissingen op de Camino” en Vianen met het thema “Pelgrimages van andere
religies”.
Mooie dagen met mooie ontmoetingen en inzichten.
Door mijn intensieve werk en door privé omstandigheden, ga ik stoppen met mijn deelname
aan het bestuur van de regiocommissie. Ik heb dat met veel plezier gedaan, mede door het
leuke bestuur wat we hebben, Elisabeth Le Belle, Jos Notenboom en Hannie Thijssen.
Toch zijn er ook wat kritische kanttekeningen te maken. Waar moet de vereniging naar toe?
Eén van de zaken die ik zie, is dat participatiegraad van de 1.100 leden van onze regio ernstig
laag is, ongeveer 1,5%. Men vindt het aardig om te komen op activiteiten maar het mee
organiseren wordt door te weinig mensen opgepakt. Ik bespeur een zeker consumentisme,
iets wat je niet verwacht bij club van Camino-pelgrims.
Het lijkt hierdoor meer en meer een wandelclub voor gepensioneerden te worden. De
wandelaar wil gefaciliteerd worden op bijvoorbeeld het gebied van een GPS en
overnachtingen waarbij het woord ‘pelgrim’ een leeg woord lijkt te gaan worden.
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Om aan te tonen dat ik het hopelijk verkeerd heb, bestaat er de mogelijkheid voor u om met
3 andere pelgrims in het bestuur zitting te nemen en de Camino weer een plaats voor
pelgrims te maken.
U bent hierbij van harte uitgenodigd (regio.utrecht-rivierenland@santiago.nl).
¡Buen camino!
Paul Mulders
==========================

Jacobusviering Utrecht
Na het uitstapje naar Jacobiparochie vorig jaar strijkt El Orfeón Jacobeo in 2019 weer neer in
Utrecht, met het klassieke programma: klokkenluiding, zang door het koor, een verhaal en
het café Saint Jacques. Het is een gezamenlijke activiteit met de regio's Utrecht/Rivierenland
en Midden-Nederland.
Het programma op donderdag 25 juli ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•

Om 19:15 luidt het Utrechts Klokkenluiders Gilde de klokken van de Jacobikerk. Wil je
de luiding op de toren meemaken, zorg dan dat je er om 19:00 bent.
Vanaf 19:30 is de Janskerk open.
Om 20:15 begint het programma.
Jan Nuchelmans (oprichter van het Festival Oude Muziek) houdt een inleiding over de
muziek die in de kathedraal van Santiago klonk.
Pelgrimskoor El Orfeón Jacobeo zingt een aantal van die liederen.
Na afloop Café Saint Jacques.
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