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Van de werkgroep volwassenen.

Seizoenswandeling 1 juni.

Bij de Seizoenswandeling staat het the-
ma van het komende seizoen centraal. Zo 
staat op 1 Juni de zomer  centraal, met 
als thema tot bloei komen. Door middel 
van verkenning in de natuur wordt dit 
thema uitgediept. Wat betekent tot bloei
komen voor jou? Hoe is de natuur hier 
een reflectie van? Een laagdrem-pelige 
activiteit van ongeveer twee en een half 

uur in de ochtend, waar iedereen aan mee kan doen ook als je geen stevige wandelaar 
bent. En wil je na de wandeling nog even rustig de belevingstuin van de herberg ver-
kennen? Van harte welkom!
Start- en eindpunt is de pelgrimsherberg in Vessem. Opgeven? 
volwassenen@pelgrimsherberg.nl onderwerp: Seizoensdag

Franciscus van Assisi 15 oktober.

De helft van de slaapkamers in de pelgrimsherberg draagt een
naam, die te maken heeft met Franciscus van Assisi. Plaats-
namen die een belangrijke rol speelden in zijn leven, sieren de
deuren. Maar wie was hij nou precies? Wat is zijn relatie met
dierendag? Hoe komt het dat zijn naam in de laatste jaren
steeds opduikt wanneer het gaat over duurzaamheid en een-
voud? 
Op zaterdag 15 oktober organiseren we van 10.00 tot 16.00
uur een themadag, die geheel in het teken staat van Francis-
cus. We maken twee wandelingen, waarbij op bijzondere en
lichtvoetige wijze een kernwoord van die vrolijke Frans cen-
traal staat. Voor deze dag kozen we voor “eenvoud” en voor
“vertrouwen”. Woorden die elke wandelaar, of men zich nou
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pelgrim voelt of niet, kent en ervaart. Ook luisteren we naar zijn levensverhaal, zien 
we beelden van zijn woonplaats en leren hem op die manier wat beter kennen. Tot slot 
genieten we van een presentatie over de franciscaanse voetreis, die prachtige, ruim 
een maand durende voettocht die ons van Florence naar Rome brengt. Lopend over 
paden waar de middeleeuwse franciscanen liepen, regelmatig slapend in kleine kloost-
ers, ervaar je de stilte en de schoonheid van de natuur onderweg. 
Interesse gekregen? Geef je op door een mail te sturen naar 
volwassenen@pelgrimsherberg.nl  . Onderwerp: Franciscus
Kosten bedragen € 25 pp. Lunch inbegrepen.

Is dit iets voor jou??

Binnen de pelgrimsherberg zorgt Loes Hommel al vele jaren voor het administreren 
van de aanmeldingen voor alle activiteiten, die de werkgroep volwassenen initiëert en 
uitvoert. Loes gaat met ingang van september stoppen met deze taak. We vinden dat 
erg jammer, maar na 10 jaar vrijwilliger te zijn geweest is haar keuze ook alleszins 
begrijpelijk. De werkgroep volwassenen zoekt nu een opvolger. Is dit misschien een 
taak, die perfect geschikt is voor jou? Je kunt deze taak vanuit je eigen huis uitvoer-
en, aanwezigheid bij de twee jaarlijkse vergaderingen van de werkgroep volwassenen 
geeft meerwaarde, maar is niet strikt noodzakelijk.
De kern van jouw taak: 

• Je registreert de aanmeldingen die via een apart mailadres bij jou binnen 
komen. 

• Je stuurt de deelnemers een korte bevestiging.
• Je hebt contact met begeleiders van de activiteiten zodat zij kunnen beslissen 

of een activiteit door kan gaan of niet en je checkt bij financiën of er betaald 
is.

Wil je specifieker weten of dit werk iets voor jou is? Mail dan met Loes Hommel: 
loeshommel@gmail.com. Zij vertelt je met enthousiasme wat je nog meer weten wil. 
Wanneer je als vrijwilliger op dit terrein je steentje bij wil dragen, mail je naar de 
coördinator van de werkgroep volwassenen: cor kuyvenhoven. Zijn mailadres: 
corku@zeelandnet.nl

Van de werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd

Pelgrimeren voor de jeugd bevindt zich in heftig vaarwater. Na het stilstaan door 
corona hebben we nu grote problemen met het opstarten van de komende periode. 
Frans Roijendijk is gestopt met de dagcoördinatie. Gelukkig loopt hij nog wel zo nu en 
dan mee met de groepen. Jac Naus is, na 15 jaar kartrekker te zijn geweest, gestopt 
met al zijn taken bij Pelgrimeren voor de jeugd. Jac is door het Genootschap geëerd 
met de schelp als draagspeld. Edith Elzenga start misschien weer voorzichtig met 
ingang van september en Ad Hellings heeft op dit moment een blessure. Houden we 
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Henk Murraij over, hij is beschikbaar op de vrijdag en Ton van Opstal die op meer-
dere dagen kan lopen. Je zult begrijpen dat we hier pijn van in onze buik krijgen. 
Positieve geluiden zijn er gelukkig ook. Bij veel scholen horen we geluiden dat ze het 
komende jaar weer willen pelgrimeren. Verder is Anneke Kolen ons team komen ver-
sterken als secretaris. Heb je tijd om ons een klein beetje te ondersteunen, bel dan 
met Ton van Opstal 0631675500.

WEETJES 

• De wethouder van de gemeente Eersel opende onze “Kloosterrondwandeling” op 
zondag 15 mei. De beschrijving van de route (10 km.) is vanaf 15 mei bij ons op 
de Herberg te koop. 

• Jac Naus, de initiator van “pelgrimeren voor de jeugd”, heeft z’n laatste tocht 
als coördinator van deze activiteit in april uitgevoerd. Jac een warm dankjewel 
komt je helemaal toe.

• Jac heeft 4 mei ‘de speld van de schelp’ opgespeld gekregen. Deze wordt uit-
sluitend gegeven aan mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan 
het genootschap. Jac waardering voor je initiatieven. Proficiat.

• Anneke Kolen heeft de planning voor “pelgrimeren voor de jeugd” op zich 
genomen. Ton van Opstal vindt dat héél fijn. Anneke succes.

• De aannemer van de Nieuwbouw hoopt deze maand zijn
werkzaam-heden afgerond te krijgen. Een pracht bouw
die past bij de Herberg en van échte praktisch waarde
zal zijn.  

• De Wegwijzer met de Pelgrimmer, vóór onze Herberg, 
geeft op bijzondere wijze aan wie we zijn. Minstens 12 
vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd in denkwerk 
en uitvoering. Dankjewel allemaal voor ‘ons gezicht’ naar 
buiten.

• De contacten met de provincie, met de gemeente en met
landelijke organisaties doet ons als Herberg goed. We 
hopen dit jaar voor vele pelgrims een pleisterplaats, een 
thuisplek te zijn.

• Afgelopen periode zijn er binnen de kring van vrijwilligers mensen ontvallen en  
mensen ernstig ziek geworden. Wij wensen iedereen en hun familiekring inspi-
ratie en sterkte toe.  Onderling wordt op de Herberg veel gedeeld.

• Zoals wij ons “Ons Kloosterpad” (330 km.) hebben, is er in de Over-Betuwe een 
pelgrimsroute “Wegen met Zegen” (130 km.).



De organisatie van de dertiende editie van de Camino in de Kempen staat in de 
startblokken. Nadat de wandeltocht drie jaar op rij geen doorgang heeft kunnen 
vinden heeft de werkgroep dit jaar het draaiboek onder het stof vandaan gehaald 
en zijn de voorbereidingen opgestart.
We merken dat deze wandeltocht door de Brabantse Kempen in een behoefte 
voorziet en dat deelnemers van afgelopen edities er reikhalzend naar uitkijken om 
weer eens af te kunnen reizen naar Vessem. En ook voor ons is het uiteraard ple-
zierig om vele wandelaars te mogen begroeten en bij te praten met oude bekenden 
en ondertussen te wandelen in de omgeving. 
De Camino in de Kempen is een wandeltocht van 8 of 16 kilometer door de mooie 
natuur van Vessem, Wintelre en Hoogeloon. Het belangrijkste van deze dag is het 
met elkaar wandelen. Als extra worden er tijdens deze tocht herinneringen 
opgehaald aan het pelgrimeren naar Santiago de Compostella. Ook plaatselijke 
bezienswaardigheden spelen een rol tijdens het lopen.
De start vindt plaats bij de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. De deelnemers gaan 
groepsgewijs van start vanaf 9:00 uur en er wordt gelopen in groepen van 10 à 15 
personen. De leiding van een groep berust bij een Santiago-veteraan. 
Bij aanvang op Kafarnaüm is er koffie of thee voor de deelnemers, maar in 
tegenstelling tot voorgaande jaren dient men zelf voor een lunch te zorgen en 
water voor onderweg. 
Op het eindpunt bij de Jacobushoeve krijgen de deelnemers een vers 
Jacobusbroodje en is er muziek in de tuin om de wandelaars te begroeten.



De Camino in de Kempen is een initiatief van het Nederlands Genootschap van Sint 
Jacob (Regio Zuidoost-Brabant) en de Pelgrimsherberg Kafarnaüm en de 
Jacobushoeve in Vessem en wordt gewandeld op maandag 25 juli, de feestdag van 
Jacobus. 
Inschrijven voor deze wandeltocht kan vanaf 15 juni via de website van 
Pelgrimsherberg Kafarnaüm of via een link op de website van de Jacobushoeve. 
Uw aanmelding dient uiterlijk 18 juli binnen te zijn; u krijgt hiervan een bevestiging.
De kosten voor deelname zijn € 5,00 per persoon, contant te voldoen ter plaatse 
voor vertrek van de wandeling. 

Pelgrimsherberg Kafarnaüm Jacobushoeve
Servatiusstraat 11 Jan Smuldersstraat 4
5512 AJ Vessem 5512 AZ Vessem
0497 591207 0497-592059
www.pelgrimsherberg.nl www.jacobushoeve.nl

Planning

Weeknr Van tot Gastvrouw /Gastheer

20 16/5 23/5 Hermien & Joop van Essen

21 23/5 30/5 Angela van de Tillaart & Peter van Doremalem

22 30/5 6/6 Irma Gommers & Anne Heynen

23 6/6 13/6 Lies Wooning & Monique Cayaux

24 13/6 20/6 Mariette & Gijs Mettler

25 20/6 27/6 Minke Joosse & Joke Verbraak

26 27/6 4/7 Ricky & Herman ten Buuren

27 4/7 11/7 Karlien & Jan Veldhoen

28 11/7 18/7 Ad Remigius & Marco Nell

29 18/7 25/7 Maranne & Theo Willems

30 25/7 1/8 Jose Oomen & Corry van Breemen

31 1/8 8/8 Loes Witteman & Niko van Hagen
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Volgende nieuwsbrief begin juli
Bijdragen inleveren voor 25 juni

Platte tekst zonder opmaak
Foto's ja graag, maar apart aanleveren in jpg format


