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WE GAAN WEER OPEN !

Met deze aankondiging in grote letters en met uitroepteken beleef ik hoe velen van 
ons aan de slag zijn gegaan om onze Herberg wéér open te laten gaan. Wéér activi-
teiten aan te gaan bieden, wéér te kunnen bevestigen dat je als pelgrim bij ons kunt 
overnachten en wéér aan kunt sluiten bij ons pelgrimsleven. 
Natuurlijk daar zijn nog beperkingen, we houden de RIVM regels in acht, maar ………. 
we zijn open! Je wordt er enthousiast van, dat merk ik aan anderen en mezelf.
Lees maar eens hoe we met z’n allen aan het opstarten zijn. Dat geeft spirit.
Hieronder wat ‘weetjes’ zodat je aan kunt sluiten bij onze ontwikkelingen.

• Bestuursveranderingen.
In de vorige Nieuwsbrief kon je lezen dat Jan van Gisbergen per 1 januari zijn 
voorzitterschap heeft beëindigd. We zullen hem zeker nog voor andere taken in de 
herberg zien. Cees Maas, onze vicevoorzitter, neemt als interim-voorzitter de taken 
waar. Intussen is het bestuur uitgebreid met een bestuurslid. Margot Alofs komt het 
bestuur versterken. We heten haar welkom en wensen haar veel inspiratie en succes 
toe.

• Werkgroep Ontvangst.
Frans Berkers gaat de werkgroep Ontvangst verlaten. De komende
maanden zul je hem - nog even - af en toe zien functioneren vanuit de
werkgroep. Daarna blijft hij zich bezig houden met andere opgenomen
taken. Maurice de Wert komt de werkgroep versterken. Frans bedankt,
Maurice succes.

• Belevingstuin.
In de coronaperiode is er hard gewerkt aan onze prachtige grote tuin. Je leest er 
opnieuw in deze Nieuwsbrief over in het artikel van Jac Naus. Intussen is de 
Belevingstuin een  toegevoegde waarde in ons aanbod. Tuinmensen bedankt en succes 
met het verder ontwikkelen.

• Labyrint.
Het Labyrint wordt verplaatst naar het gazon. 



Op de foto kun je zien hoe mensen van de tuin eraan begonnen zijn.
Met dank aan Karin en Lidy voor de hulp bij het uitzetten van dit labyrint.

• kloosterrondwandeling.
Vorig jaar is de Brabantse wandelroute “Ons Kloosterpad” uitgekomen. Er wordt heel 
veel gebruik van gemaakt. Bij elk klooster waar men kan starten of waar men aankomt 
is nu een ‘Kloosterrondwandeling’ toegevoegd door de provincie. Dus ook bij ons is 
gebruik te maken van een mooie kloosterrondwandeling van ongeveer 11 km. Bij de 
start zijn twee bekende Brabantse mensen op weg gezonden. Frans Kapteijns en Anne 
van Cuijk. De videoopname werd verzorgd door Lucas Derks en zijn te zien op: 
https://youtu.be/v69nvg91f3U of https://vimeo.com/647407913 

• Nieuwbouw.
Vanaf 10 januari zijn architect Jan Timmer en aannemer Martijn Michielse begonnen 
aan een nieuw onderkomen voor tuin- en onderhoudgroep, opslag voor werkgroep 
Ontvangst, een (invalide)toilet en aanrecht. Zie bouwtekening en enkele foto’s van de 
voortgang. Alles in opdracht van de Broeders.

• Bestuur bij de Broeders.
Br. Theo v.d. Boer is benoemd als Districtoverste van de Nederlandse tak. Br. Jan v.d.
Steen is de plaatsvervangende Districtoverste. Br. Theo Bekkers is bestuurslid. In 
deze Nieuwsbrief lees je een afscheidswoordje van Br. Jan Klein Overmeen, aftred-
end Provinciaal Overste. 

• Geluidsinstallatie.
Stichting “Le chemin du Coeur” heeft de Pelgrimsherberg een geluidsinstallatie 



geschonken voor onze kapel/stilte centrum/pelgrimskamer. Zij 
waarderen daarmee ons project en stimuleren ons klaar te staan voor 
jeugd, jongeren en volwassenen. Juist de weg naar binnen aandacht 
geven wordt door deze stichting bijzonder gewaardeerd. Een 
bescheiden warm dankjewel hebben we natuurlijk uitgesproken.

• De Kleine Beerze.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Kleine Beerze. Het betekent dat niet alle 
knooppunten te gebruiken zijn. Elders zie je in deze Nieuwsbrief om welk knooppunten
het gaat. Het kan gevolgen hebben voor wandelroutes vanuit onze Herberg. Op ons 
informatiebord in de hal van de Herberg kun je zien welke wandelknooppunten het 
betreft. 
   

• Werkgroep voor Volwassenen.
De werkgroep voor Volwassenen laat haar aanbod in deze Nieuwsbrief voor de 
komende maanden zien. In de Herberg tref je hun jaarprogramma 2022 aan op het 
informatiebord in de hal. Kom gerust langs om jezelf te informeren.

• Concert.
Donderdag 3 februari is de Lambertuskerk, tegenover de Pelgrimsherberg, weer open
voor een concert. Pelgrims en vrijwilligers die op dat moment bij ons zijn en belang-
stelling hebben zouden er gebruik van kunnen maken.

Beste mensen we zijn wéér open. Welkom. ‘Het levenspad gaat verder’.
Adri Brooijmans

Geacht bestuur en vrijwilligers van Kafarnaüm,

Langs deze weg wil ik u allen van harte danken voor de kaart die ik mocht ontvangen
bij mijn afscheid als provinciaal overste van de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes.
Ik vond het bijzonder fijn mee te mogen werken aan de ontplooiing van Kafarnaüm tot
een plek waar mensen graag binnenlopen en tot innerlijke rust kunnen komen. 
Heel bijzonder vond ik mee te mogen werken aan het tot stand komen van een nieuw
bijgebouw, waarvan de start binnenkort zal beginnen. Ik hoop dat het wordt zoals wij
dat samen bedacht hebben en dat het nuttig zal zijn.
Dank nogmaals voor de fijne samenwerking.
Hartelijke groet aan u allen.

Br Jan Klein Overmeen



WE GAAN WEER VAN START, HOERA!!

Nu de corona maatregelen versoepeld zijn, mag ook de pelgrimsherberg weer open. 
En dat doen we maar wat graag! Gelukkig, want het mooiste van onze herberg is toch 
het ontmoeten van, luisteren naar en er gewoonweg zijn voor de vele voorbijkomende 
pelgrims, wandelaars en andere passanten.
In deze nieuwsbrief geven we je een overzicht van de vele activiteiten die in de 
komende twee maanden op stapel staan.
Laat je inspireren, schrijf je in, meld je aan, wees blij dat je weer aan de slag kunt.

Voorbereidingsweekend pelgrimeren naar Santiago – 4/5  en 11/12 
februari
Alle informatie voor iedereen die zoals zo velen op pad wil gaan naar 
Santiago de Compostella. Ga je mee naar het einde van de wereld? Is het
echt zo druk onderweg? Wat doet de tocht met je?  We besteden aan-
dacht aan de routes, de slaapplekken en aan de technische kant: hoe pak 

ik mijn rugzak in? 
Ervaren pelgrims adviseren je in je voorbereiding. 
Let op: beide weekenden zijn volgeboekt. Bij veel belangstelling proberen we een 
extra weekend in te plannen! 
Aanmelden via de website: www.pelgrimsherberg.nl

Voorbereidingsweekend pelgrimeren naar Rome – 18/19 februari, 
25/26 maart
Alle informatie voor iedereen die het àndere pad wil gaan bewan-
delen en op pad wil naar Rome. Rustiger, avontuurlijker, ouder dan de
weg naar Santiago. Alle wegen leiden naar Rome, maar welke kun jij 
het beste nemen? Zijn er onderweg ook pelgrimsherbergen? En is de
route goed aangegeven? Hoe pak ik mijn rugzak in?
Ervaren pelgrims adviseren je in je voorbereiding.
Let op: het weekend van 18/19 februari is reeds volgeboekt. Bij 

veel belangstelling proberen we een extra weekend in te plannen! 
Aanmelden via de website: www.pelgrimsherberg.nl

Seizoenswandeling – 1 maart
Aan het begin van elk seizoen één dagdeel al wandelend stilstaan
bij het begin van dat nieuwe seizoen. Start- en eindpunt is de 
pelgrimsherberg in Vessem. Gedurende twee en een half uur ben
je al lopend bezig met een licht thema, kijk je om je heen, 
genietend, bezinnend. En wil je na de wandeling nog even rustig 

de belevingstuin van de herberg verkennen? Van harte welkom!
Aanmelden via e-mail: volwassenen@pelgrimsherberg.nl onderwerp: Seizoenwandeling

http://www.pelgrimsherberg.nl/
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Voorbereidingsweekend pelgrimeren algemeen – 4/5 maart
Behalve Rome en Santiago zijn er nog veel meer plaatsen waar 
je naar toe kunt pelgrimeren. Aan de vele paden en bestem-
mingen in binnen- en buitenland en de specifieke voorbereiding-
en daarbij, besteden we dit weekend aandacht. Wanneer de 

aanmeldingen daartoe aanleiding geven staan uiteraard ook Rome en/of Santiago op 
het programma.
Let op: dit weekend is reeds volgeboekt. Bij veel belangstelling proberen we een 
extra weekend in te plannen! 
Aanmelden via de website: www.pelgrimsherberg.nl

Stilteweekend – 11, 12 en 13 maart
In onze samenleving is stilte een schaars artikel aan het worden. 
Zelfs lopend in het buitengebied is soms het gezoem van de 
snelweg te horen. Wat doet stilte met je? Wat komt er dan bij 
je boven? Verlang je terug naar de stilte onderweg op je pel-
grimstocht?

We organiseren dit stilte weekend voor een ieder die de stilte (in zichzelf?) wil 
hervinden. 
Aanmelden via de website: www.pelgrimsherberg.nl

Fietsweekend – 18, 19 en 20 maart
Alle informatie voor hen die op de fiets een verre tocht willen 
maken. Waar aan te denken? Wat neem je mee? Hoe ga je om 
met pech onderweg, kun je dat zelf verhelpen? 
Aanmelden via de website: www.pelgrimsherberg.nl

Bezinning door klank en stem – donderdag 7 april
Nieuw bij de Pelgrimsherberg Mantra en Klank
Deze nieuwe activiteit is gericht op bezinning en meditatie door 
klank en mantra’s. 
Door middel van het zingen van eenvoudige herhalende medi-
tatieve liederen (mantra’s) kom je tot rust en voel je de eigen 

bezieling. En dat schept ruimte om gewoon te zijn met de klank, met de samenzang, 
met de betovering van de herhaling en de soms wonderschone muziek die daaruit als 
vanzelf ontstaat. Iedereen kan mee doen, zangervaring is niet nodig.
Daarnaast gaan we ook werken met klank (zonder melodie). Dat wil zeggen klank door 
de eigen stem en eenvoudige natuurlijke instrumenten, zoals ratelaars,  klankschalen, 
indianen drum etc. We gebruiken klank om uit te drukken wat in ons leeft en wat we 
naar de ander willen uitdrukken. Zonder regels improviseren we met de eigen stem en 
de instrumenten. 
Een onderdeel van de dag zal ook een klankconcert zijn.  Daarbij kunt u ontspannen 
liggen en genieten waarbij wij als begeleiders met onze stem en instrumenten een 

http://www.pelgrimsherberg.nl/
http://www.pelgrimsherberg.nl/
http://www.pelgrimsherberg.nl/


“concertje geven”. 
Deze dag is bedoeld voor iedereen, die via stem, klank maken en luisteren zich wil 
bezinnen op zijn/haar levenspad. Dit kan als voorbereiding of reflectie op een 
pelgrimage zijn, maar kan hier ook helemaal los van staan. De eerste Klank en Mantra 
dag is donderdag 7 april van 10 tot 16 uur.
Aanmelden via de e-mail: volwassenen@pelgrimsherberg.nl onderwerp Klank en Stem

Rondwandeling Ons Kloosterpad
Ons Kloosterpad is een wandelroute van 330 kilometer, die je in 
vijftien etappes langs vijftig (voormalige) kloosters en abdijen in 
Brabant leidt, waaronder pelgrimsherberg Kafarnaüm. De etappes 
en informatie over de (voormalig) kloosters, waaronder Kafarnaüm,
zijn te vinden in het zogenaamde Bindboek wat o.a. ook bij de 
pelgrimsherberg te koop is. 

Informatie : https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/ons-kloosterpad
Nieuw is dat er nu ook rond de diverse kloosters prachtige rondwandelingen 
zijn/worden uitgezet. Deze lussen zijn over het algemeen binnen twee uur te 
wandelen. Je begint je wandeling bv. bij de pelgrimsherberg en eindigt er na 2 uur 
wandelen weer. De rondwandelingen zijn uitgezet via het  Brabantse wandelknoop-
puntennetwerk. Je wandelt dus eenvoudig van nummer naar nummer.
Bestellen kaarten rondwandelingen 
https://webshop.visitbrabant.com/wandelen/kloosterrondwandelingen
De kaart van de rondwandeling vanaf de pelgrimsherberg is in de maak.

Film over de rondwandeling en de pelgrimsherberg
De rondwandeling bij de pelgrimsherberg is op 19 november 2021
gelopen door Frans Kapteijns (boswachter, natuurgids Noord 
Brabant) en Anne van Kuijk (adviseur omgevingskwaliteit 
provincie noord Brabant). In de film van een half uur maken we 
kennis met de pelgrimsherberg en met het labyrint en de kapel. 
We zien hoe pelgrims/wandelaars worden weggezonden en Frans 
en Anne staan tijdens de rondwandeling stil bij markante punten 

onderweg en geven uitleg.
De film is gemaakt door Lucas Derks.
Via deze links is de film kosteloos te zien. Een goede kennismaking met zowel de 
pelgrimsherberg als de rondwandeling in het kader van Ons Kloosterpad.
https://www.youtube.com/watch?v=v69nvg91f3U 
https://vimeo.com/647407913 

Mini pelgrimage
Vanuit onze herberg zijn door vrijwilligers een viertal prachtige rondwandelingen 
uitgezet. We noemen ze “mini pelgrimage”. Het is een prima mogelijkheid om twee 
weekenden, of een midweek, erop uit te trekken om de schitterende omgeving van 

https://vimeo.com/647407913
https://www.youtube.com/watch?v=v69nvg91f3U
https://webshop.visitbrabant.com/wandelen/kloosterrondwandelingen
https://www.visitbrabant.com/nl/routes/wandelen/ons-kloosterpad
mailto:volwassenen@pelgrimsherberg.nl?subject=Klank%20en%20Stem


Vessem te verkennen. Een routeboekje is te koop in de pelgrimsherberg. 
Omdat er momenteel aan de beek de Kleine Beerze wordt gewerkt, zijn  bepaalde 
trajecten tijdelijk niet te bewandelen(zie kaartje).
Geblokkeerde routes (KP = wandelknooppunt):
KP 87-83    KP 47-34    KP 81-34   KP 82-83   KP 83-34   KP 34-46
Het gaat om

* Route 2: De Heideroute.
Alternatief is: Van af de Pelgrimsherberg (wkp.84) via
wkp.47 naar de Wilhelminalaan en deze rechtdoor 
blijven volgen, gaat over in Het Heike (=langs de 
weg/via fietspad) tot wkp.33 (=kruising met 
Ellenbroek). Vanaf hier de route weer oppakken. 
* Route 4: De Verstillingsroute.
Alternatief is aan het einde (na wkp.81) de route te 

volgen tot "ipv. tussen de akkers door te lopen naar de Kleine Beerze" rechtsaf de 
asfaltweg te volgen (Ellenbroek). Aan het einde van Ellenbroek linksaf (Vondereind) 
naar wkp.46. Vervolgens door Vessem terug naar de Pelgrimsherberg (=wkp.84).
Wil je blijven slapen? Meld je dan aan: info@pelgrimsherberg.nl

Het labyrint.
Je zult vast wel weten dat een labyrint heel iets 
anders is dan een doolhof. Het labyrint is een oeroud 
pelgrimssymbool en is eigenlijk een metafoor voor 
onze eigen levensweg. Eén van onze activiteiten is een 
labyrintdag. Daarin wordt je meer verteld over 
herkomst, gebruik en symboliek van het labyrint en 
lopen we het labyrint wat bij de herberg ligt. Het 
oude labyrint op de binnenplaats is vanwege de 
nieuwbouw naast de herberg niet meer bruik-baar. Er 
wordt een nieuw labyrint aangelegd in het grasveld. 

Na een eerdere poging is op 26 januari het labyrint opnieuw uitgezet, nu waar het ook 
daadwerkelijk gaat komen (zie foto van M. Alofs). We hopen in het voorjaar het 
nieuwe labyrint in gebruik te kunnen nemen, met alvast veel dank aan de tuinploeg!

Cor Kuyvenhoven coördinator Werkgroep volwassenen.

Belevingstuin Pelgrimshoeve Vessem deel 3

Het is winter en de tuin oogt kaal, omdat het blad van de loofbomen gevallen is. De 
paden zijn schoon, de perken liggen nog vol rottend blad. Goed voor de kleine bodem-
diertjes. Er wordt onderhoud gepleegd en het fietsenhok wordt leeggeruimd. Er is 
begonnen met de sloop ervan. De aannemer bouwt ook aan een nieuwe onderkomen 

mailto:info@pelgrimsherberg.nl


voor ons. We bergen ons tuingereedschap op in het nog lege houthok achter ‘t Atelier.
Maria-driehoek

Als we naar achteren lopen voorbij de composthopen, zien we 
dat een ervan mooi is omgezet en met kalk vermengd is. We zien
dan de Maria-driehoek. Afval plankjes van eikenhout, die Gijs 
bracht voor de openhaard, hebben we gebruikt voor vierkanten 
blokken. Daarin plankjes aangebracht waarop kaarsjes gebrand 
kunnen worden. De bank die er voor staat komt uit de eetkamer,
waarop eerst de planten stonden. De driehoek symboliseert: 
geloof, hoop en liefde. Aan de berkenboom hangt een 
Mariabeeld geschonken door Br. Theo van de Boer. De drie 
bomen zijn “gered” van deze dichtgegroeide hoek in de tuin.

Keukenperk
Even verder komen we achter in de tuin links. Eerder stonden
daar de bijen van Haino Wintermans. Vanwege klachten van de
achterbuurman zijn die verplaatst naar Steensel. We hebben
tegen nieuw aangeplante bamboestruiken een tijdelijke houten
muur geplaatst. De taxusbomen zijn  vijf meter naar achteren
geplaatst en het grondstuk is omgespit, nadat we er lupinen en
reuze zonnebloemen op hadden gezet. Een geleend kunstwerk
van de Hoogeloonse kunstenares Koos Linnemans staat daar
parmantig gesierd met winterviolen. Een maand geleden plantten we op dit grondstuk 
12 rabarber struiken en twee laagstam fruitbomen. De ontvangst mensen zullen hier 
blij mee zijn!
Herinneringsplantsoen

Dan komt een speciaal perkje: het her-
inneringsplantsoen. Hier werd de as uit-
gestrooid van Juan Franscisco Moran
Martinez, een Spaanse vriend van Br. Jan
van der Steen. Twee pelgrims hebben
hier ook de as uitgestrooid van hun ge-
liefde. Een simpel kruis staat tussen de
planten.

Prieel
Dan komt het prieeltje waarin vier ijzeren stoelen en een 
tafel staan. Die zijn onlangs opgeknapt en weer opnieuw 
geschilderd. Hier kunnen gasten tot rust komen. In de 
zomer liggen er kussentjes in, zodat langer van het mooie 
uitzicht op de tuin en de achterkant van de herberg kan 
worden genoten. In de toekomst zullen deelnemers van 
cursussen labyrint lopen hier ook kunnen uitrusten. Vlak 
voor het prieel zit de gast in het bloeiseizoen te genieten 
van ingezaaide zomerbloemen.



We wachten met smart op de lente, wanneer allerlei geplante bollen opkomen. Ook 
allerlei plantjes die zijn gezaaid of gezet komen dan tot groei en bloei. U bent van 
harte welkom in onze “belevingstuin”.
Jac Naus

Planning

Weeknr VAN Tot Gastvrouw/gastheer

5 31/1 7/2 Marianne de Balbian & Maurice de Wert

6 7/2 14/2 Ruud Reichert & Arno Vos

7 14/2 21/2 Margreet de Haas & Rokus Harder

8 21/2 28/2 Elly & Joost Piggen

9 28/2 7/3 Joke Blankendaal & Vronie Konijn

10 7/3 14/3 Hermien van Essen & Marco Nell

11 14/3 21/3 Coby Eestermans & Anna van der Putten

12 21/3 28/3 Anita van Arem & Paul Huijnen

13 28/3 4/4 Rietje Noordsij & Edith Elzinga

14 4/4 11/4 Betsy & Frans Berkers

15 11/4 18/4 Joke Bakker & Maaike van Asch

16 18/4 25/4 Harry Weezeman & Wim van Miltenburg

17 25/4 2/5 Babs Oosterwijk & Piet Bongaerts

Volgende nieuwsbrief half maart

Kopij inleveren voor 1 maart aan: nieuwsbrief@pelgrimsherberg.nl

Kopij in platte tekst dus zonder opmaak.
Foto's apart aanleveren in jpg formaat
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