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Weetjes
-

Eindelijk weer een DANKJEWEL DAG op zaterdag 26 november. Uitnodiging volgt
nog. Noteer die datum alvast. En ieder die zich al zou willen opgeven kan dat doen via:
info@pelgrimsherberg.nl

-

De NIEUWBOUW is klaar. Vrijwilligers
die er praktisch gebruik van maken zijn
bezig met het inrichten: Tuingroep;
Ontvangstgroep; Klussendienst; Tentgebruik. Het woord ‘schuur’ is geen passend
woord bij hetgeen de Broeders hebben
laten neerzetten. Op dit moment
gebruiken we maar de naam
‘Dienstengebouw’.
OPROEP.
Denk eens mee, wat is een passende naam
voor deze prachtige Nieuwbouw? Stuur
vóór 31 oktober jouw geniale benaming door naar: info@pelgrimsherberg.nl Mét
vermelding: Naam Nieuwbouw.

-

-

De fietsersbond kan je wat vertellen over de tocht naar Santiago. Ga naar :
https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsen-naar-santiago-geduld-en-geluk/?
utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=Mzc3NTYwNbUwNzc0AQA&sseid
=MzIxszQzMTc2MwIA&jobid=8c354b57-7a45-478c-8598-dc84650a45a5

Adri Brooymans (algemeen coördinator)

Toen ik in Kevelaer was, een katholiek pelgrimsoord, schoten mij onverwacht gedachten te
binnen over de zeven deugden, die een rol spelen in de christelijke traditie en die bij pelgrimeren een rol spelen.
Wat je bij pelgrimeren ziet en ervaart is: dat de pelgrim op het moment dat hij of zij
vertrekt, de focus op marktwerking en nuttigheidsstreven achter zich laat. Vanuit het
innerlijk van de mens komen andere aspecten van de mens naar boven die breder zijn dan het
hebben van de dingen.
Over die zeven deugden wil ik met u even verder parafraseren. De eerste vier zijn: wijsheid,

gematigdheid, rechtvaardigheid en moed. Deze vier aspecten gaan terug op de Griekse
filosofen. De laatste drie (Geloof, hoop en (naasten)liefde komen uit 1.Korinthe 13.
Die deugden staan in verbinding met datgene, wat in het mensenhart omgaat. Bij de pelgrim
reizen deze, al dan niet bewust, mee op de tocht.
Ignatius van Loyola, oprichter van de Jezuïeten, legde al de verbinding met de innerlijke
pelgrimage, die in de mens plaatsvindt. Hij stippelde in zijn geestelijke oefeningen (in 1548) al
een reis uit in geest en hart aan de hand van belangrijke gebeurtenissen, voornamelijk uit het
evangelie.
Enerzijds is pelgrimeren fysiek de pelgrimstocht lopen , maar anderzijds is er, zonder fysiek
op reis te gaan, ook de spirituele bedevaart. Wat mij opvalt: in het vierde deel van de vorige
eeuw zijn, synchroon aan het teruglopende kerkbezoek, de bedevaarten naar pelgrimsoorden
weer sterk toegenomen. Misschien ook een tegenwicht tegen de ontkerkelijking van de maatschappij. Ook in ons land zijn er vele lokale en internationale initiatieven. Ik noem er drie:
De Camino Brabant (zie www.caminobrabant.nl en Assisiëreis Megen (van 1 tot 10 augustus
en Spanje: Ignatius achterna (16 juli tot 8 augustus).
Deze voorbeelden zijn mijns inziens mede een onderbouwing van de identiteit van de pelgrimsherberg, die een voortzetting is van visie en werk van de Broeders van de Congregatie
van O.L.Vrouw van Lourdes..
Em.Prof. C.W. Maas PhD.
Cees.

Een weeklang ontmoeten
Ik reageerde op een noodkreet, dat er dringend behoefte was aan 2 vrijwilligers om te
hospitaleren in Vessem. Och, waarom niet, het was al zo lang geleden dat ik samen met Toine
dat had gedaan. Op maandagmorgen meldde ik me en heel gek, maar het voelde gelijk als
thuiskomen daar. Met mij had ook een dame zich aangemeld Lies, ik kende haar niet, maar dat
was geen probleem. Om kennis te maken hadden we immers tijd genoeg de komende dagen.
Het klikte en we hebben veel gepraat, gewerkt en gelachen.
Al snel zaten we in het ritme, bezoekers kwamen langs, koffie zetten ook voor de vrijwilligers
die druk aan het werk waren om de tuin nog mooier te maken. Wat me dan gelijk opvalt is die
typische pelgrimachtige manier van omgaan met elkaar. Heel snel gaan dan de gesprekken de
diepte in, dat kwam ook omdat de eerste dagen rustig waren en we alle tijd namen om de
mensen te woord te staan.
Maar er moet ook gewerkt worden want ’s-avonds kwam er een pelgrim slapen, dus plannen
maken voor het eten, taken verdelen enzovoort. Om een uur of vier arriveerde onze gast en
op de vraag of hij ook een wegzending wenste antwoordde hij nee dat hoeft niet. Later bij
het avondeten kwam hij daarop terug en toevallig hadden broeder Adri en ik al een plannetje
om ’s-avonds toch iets te doen samen in de kapel, ik had immers mijn gitaar en mondharmonica
niet voor niets meegenomen. Dat kwam dus mooi uit.
Het waren mooie momenten. Onze gast kon gezegend op weg en ik nam hem de andere morgen

nog even mee naar de Jacobushoeve voor een korte rondleiding. Ook toen kregen we weer een
persoonlijk gesprek. Hoe komt dat toch vroeg ik me af. Dat is toch het pelgrimsgevoel denk
ik, waarbij mensen graag hun verhaal vertellen.
Die dag hadden Lies en ik om kennis te maken en te praten over heel wat dingen. Ondertussen
werken maar omdat het rustig bleef leek het af en toe een vakantiedag. Maar ook toen weer
een fijn gesprek met een vrijwilligster die het gras kwam maaien.
Woensdag, kwam de klap, totaal onverwacht. Toine Martens was die nacht overleden.
Helemaal van slag, maar wat geweldig achteraf bekeken dat ik net deze week in Vessem was.
Tussen gelijkgestemden, broeder Adri die nog aanwezig was, besloot op dat moment om het
gebedje voor het ontbijt te combineren met bidden in de kapel voor Toine zijn overlijden en
ook te bidden voor Joke en haar gezin die achterbleven. Ik ben ervan overtuigd dat er nog
een artikel komt speciaal over Toine en Joke, dus ik laat het hier even bij, ook al is het
voortdurend in mijn gedachten en ook gespreksonderwerp nummer 1
die dagen.
De andere dag kwam er een doos met zo’n 150 St Jacobsschelpen.
Deze hebben we schoongemaakt en voorzien van gaatjes, het gaat
allemaal tussendoor. Dankbare hulp daarbij van Fridjof. Vandaag
hebben we weer een gast dus die kunnen we verwennen met onze
aandacht. Rond een uur of 9 ’s-avonds komt er een wervelwind
binnen die ons ongevraagd van alles vertelt over mantrazingen en ook
de liedjes van Gerard van Maasakkers kent ze uit haar hoofd.
Grappig.
Donderdag beloofde een drukke dag te worden, vergaderingen, gasten en heel veel mensen die
langskwamen. Maar ook de kers op de taart, want broeder Fons komt op bezoek en meeëten
en wat ziet hij er goed uit. Geweldig de verhalen weer te horen, maar ook hij is getroffen
door alles wat hem de laatste dagen overkomt. Het verlies van een dierbare, de perikelen bij
zijn geesteskindje, er zijn problemen op de Jocobuahoeve, het gaat hem duidelijk zichtbaar
niet in de kouwe kleren zitten.
Dan is het al weer vrijdag, het gaat hard. Heel het huis gepoetst, hard werken dus. Twee
Spanjaarden melden zich, afkomstig uit Denemarken, zij komen een paar dagen lopen.
Spannend, weer wat Spaans spreken, maar in het Engels blijkt het ook goed te gaan.
Ja en dan het verhaal van onze andere gast, die zo van zijn vrijheid geniet dat hij op pad gaat
maar ergens onderweg pas wil besluiten of hij naar Rome of Santiago zal gaan. Helaas hij
moet 3 kilometer na zijn vertrek eerst naar Bever sport want zijn rugzak is kapot. Lachen en
de andere morgen alles opnieuw netjes inpakken.
Die morgen vertrekken ook onze Spanjaarden voor hun 1 e dagtocht, vanwege het moeilijke
vervoer, worden ze in Postel later die dag weer opgehaald. Lies (snik) vertrekt en Annemieke

lost haar af. Weer even wennen, afspraken maken, maar ook dat vormt geen probleem. Rond
de middag is ook onze pelgrim naar Rome of Santiago zo ver dat hij kan vertrekken, we
zwaaien hem uit en hopen er het beste van. Adrie uit Den Oever komt langs met zijn
kleinzoon, een ontroerend weerzien, the pilgrimsong wordt gezongen, mooie dingen.
Zondag worden de Spaanse gasten op de trein gezet en hebben we een rustige dag. Nou ja
rustig, er is een viering van een carnavalsclub die 50 jaar bestaat en al heel het weekend
knalt de muziek de boxen uit. Maar die middag komt er ook een hele mooie historische
optocht voorbij onze pelgrimsherberg. Het blijkt een boerenbruiloft te zijn, mooi. Broeder
Adri meldt zich ook weer, fijn dan kunnen we wat bijpraten. Nog 1 nachtje slapen en dan is
alweer de overdracht en kan ik weer naar huis.
Samenvattend, inspirerend, dat zeker, vermoeiend ook, maar heel fijn er weer te zijn. Alles
kwam voorbij, lopers op het Peerkepad, Kloosterpad, Camino vh zuiden, zelf verzonnen dag, op
weg naar Santiago de Compostela of Rome.
Een week met zo veel indrukken, dat had ik niet verwacht en het zal even duren voor die
verwerkt zijn. Maar dat gaat goed komen.
Ultreia Henk Kuppens

Stilstaam op Ons Kloosterpad
1 mei 2021 wordt een nieuwe wandelroute geopend: Ons Kloosterpad. Een wandeltocht langs
Brabantse kloosters van meer dan 300 kilometer. Meteen bij de opening wordt ook het mooie
bindboek met wandelkaarten gepresenteerd. Het bindboek geeft een inzicht in de geschiedenis van de abdijen en het kloosterleven van vroeger en nu.
De wandelkaarten zijn los van het bindboek te gebruiken (scheelt wat gewicht in de
wandelrugzak), maar blijken in de praktijk niet altijd gemakkelijk in het gebruik.
Daardoor ontstond het idee om een handzaam wandelboekje te maken, naast het Bindboek.
En dat is gelukt! Op 6 juni werd het mooie, praktische ‘Stilstaan op ons Kloosterpad’
gepresenteerd in de abdij van Berne (Heeswijk-Dinther, een prachtige gastvrije overnachtingsplek op de route). Henk Murraij schreef het wandelboek in twee delen: de noordelijke en
zuidelijke route.
De boekjes zijn kleurig met duidelijke kaarten, overnachtingstips, OV punten en korte
teksten om even bij stil te staan.
Per bladzijde wordt steeds een stuk van de wandeling beschreven tussen de 5 en 7 km.
Het boek nodigt nog meer uit tot wandelen. Buen Camino.
Op 10 en 17 september worden de uitzendingen van Kruispunt over Ons Kloosterpad op
televisie herhaald: 16.00 uur.
Mirjam Latjes.

Pelgrimeren voor de jeugd
De laatste pelgrimage deden we met basisschool de
Beerse. Een verslaggever van het Eindhovens Dagblad had
gevraagd om een keer alles mee te maken, dus die zat ook
in de klas tijdens het uurtje informatie. Later in de week
stond hij ’s morgens, gelijk met de kinderen, klaar om te
gaan wandelen. het leverde een mooi stukje op in de krant,
met foto en een groter stuk in de digitale editie.
https://www.ed.nl/kempen/kinderen-op-pelgrimstochtdenken-na-over-dieren-vrede-en-toekomst-het-gaat-eensniet-over-computerspelletjes~a01e8097/

Het artikel is overgenomen met toestemming van de
auteur en het Eindhovens Dagblad

Loopt de zomer van 2022 toch op zijn eind?
We hebben zojuist onze auto geparkeerd bij café Mie Pieters en gaan een mooi ommetje lopen aan weerszijden van de Voorste Stroom. Het is vandaag vrijdag 2 september en opnieuw
hebben we te maken met een zeer warme dag. De hoeveelste uitzonderlijke warme dag mogen
we bijschrijven in de inmiddels lange reeks?
Toch gaan we vandaag op zoek naar signalen die duiden op een naderende herfst.
Daarvoor hebben we gekozen voor een wandeling door een prachtig natuurgebied in wording
n.l. het beekdal aan weerszijden van de Voorste Stroom dat zich uitstrekt van Moerenburg
aan het Wilhelminakanaal inTilburg tot aan de uiterste westgrens van Oisterwijk.
Door dit gebied kronkelt een mooie oude beek omgeven door mooie oevers met de bijbehorende vegetatie zoals riet en lisdodden. Ook stukken bos met bomen zoals populier, wilgen en elzen.
De Voorste Stroom is een typisch regenriviertje en dit is nu vooral te zien aan de zeer lage
waterstand. Zodra het weer echter omslaat, stijgt het water weer erg snel. Doordat de Voorste Stroom een groot verval heeft is de bedding op veel plaatsen diep uitgesleten.
Omdat de Voorste Stroom ingebed ligt in een prachtig natuurlijk beekdal waar nauwelijks paden in de directe omgeving van de stroom liggen, heeft zich een prachtig natuurgebied ontwikkeld met een rijke fauna en flora. Ieder jaargetijde laat dan ook een keur van verschillende vogels zien en horen.
In de maanden april en mei is het jaarlijks spannend om de eerste koekoek te horen. Maar zoals met veel andere natuurgebieden heeft ook dit gebied erg veel last van b.v. stikstof overlast. Ook de uitzonderlijke warme en extreme hoge temperaturen zijn funest voor vele soorten.
Na deze ontboezeming lopen wij door deze nog steeds mooie natuur die op korte termijn nog
mooier wordt. Er wordt maar liefst 80 ha. toegevoegd aan deze natuur waarmee inmiddels al
een begin is gemaakt. Zo zijn er al enkele grote poelen uitgegraven en is er al een begin gemaakt met het afgraven van te rijk bemeste grond. Als het een beetje meezit is hier over enkele jaren weer te zien hoe de oorspronkelijke weilanden eruit zagen n.l. weilanden met een
grote diversiteit aan flora.
Even verderop is zelfs al een steile wal gemaakt waar mogelijk komend voorjaar de eerste oeverzwaluwen kunnen nestelen.
Wij lopen verder en zien plotseling wel 50 kieviten in een weiland staan, een weiland dat dicht
in de buurt van de Voorste Stroom ligt. Opnieuw een signaal van de naderende herfst.
Ook aan de bermen is te zien dat de zomer op zijn retour is. Terwijl deze bermen in juli en
begin augustus erg kleurrijk waren, hebben ze nu een grauwere kleur gekregen met opvallend
veel koninginnenkruid. Er vliegen ook veel libellen rond wat natuurlijk te maken heeft met de nabijheid van water in de Voorste
Stroom. Nog een signaal dat aangeeft dat de herfst toch echt op
komst is: zagen we enkele weken geleden nog veel gierzwaluwen en
boerenzwaluwen, nu geen enkele meer. Wel nog vrij veel huiszwaluwen.
We naderen inmiddels een mooi hangbruggetje dat ons over de
Voorste Stroom helpt. Het is nu echter een stroom zonder stroming en het water ziet er nu niet bepaald fris uit, toch zwemmen
er echter nog enkele wilde eenden rond. Wij zijn inmiddels dankzij
het bruggetje aan de andere kant van het riviertje en lopen nu over

een graspaadje met aan weerszijden ontzettend veel brandnetels riet, bramen en erg hoge varens wat duidt op een veel te
hoog stikstofgehalte.
Onze wandeling loopt op zijn eind, maar het is nog steeds erg
warm.Wij lopen nu dus aan de andere kant van de Voorste
Stroom terug naar café Mie Pieters waar veel mensen in de
schaduw van eeuwenoude bomen verkoeling zoeken onder het
genot van misschien wel een koud Trappistenbiertje, waar wij
ook een schaduwplekje op het terras gaan zoeken.
Joost Piggen.

Planning
Weeknr

Van

Tot

Gastvrouw/Gastheer

37

12/9

19/9

Betsy & Frans Berkers

38

19/9

26/9

Anneke Koolen & Diana Cottelaar

39

26/9

3/10

Marijke den Heijer

40

3/10

10/10 Coby Eestermans & Els Raaymakers

41

10/10

17/10 Evelien Apeldoorn & Cor Kuyvenhoven

42

17/10

24/10 Wim van Miltenburg & Martin van Rooyen

43

24/10

31/10 Angela v. d. Tillaart & Peter van Doremalen

44

31/10

45

7/11

14/11 Mariëtte & Gijs Metler

46

14/11

21/11 Loes Witteman & Niko van Hagen

47

21/11

28/11 Edith Elzinga & Rietje Noordsij

48

28/11

5/12

49

5/12

12/12 Ria Vendrig & Ge van Dijk

50

12/12

19/12 Karlien & Jan Veldhoen

51

19/12

26/12 GESLOTEN

52

26/12

7/11

2/1

Marian de Balbian & Ruud Reichert

Joke Verbraak & Suzanne Stroeve

GESLOTEN
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