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WEETJES
• Het hoogste punt van de nieuwbouw is bereikt. Met een artikel
in de Vaesheimer Bode “Wat is er toch gaande bij
Pelgrimsherberg Kafarnaüm?
•

Het bord van de ‘Kloosterrondwandeling’ is geplaatst vanuit de
gemeente. Een wandeling van bijna 10 km, start bij de Herberg
en eindigt bij de Herberg.

•

De Camino Academie in Utrecht laat weten dat het
filmfestival op 24 april doorgaat. Misschien wil jij er ook naar
toe?

Nu alles weer open gaat willen we extra aandacht besteden aan de nieuwe activiteiten, die de
pelgrimsherberg organiseert voor volwassenen.
Woensdag 1 juni Seizoenswandeling thema tot bloei komen
De natuur komt in de zomer tot bloei. Wat wil er bij jou tot
bloei komen? Natuur kan een spiegel voor je zijn. Door middel van vragen en kleine natuuroefeningen staan we stil bij
het thema.
Aan het begin van elk seizoen staan we één dagdeel al wandelend stil bij het begin van dat nieuwe seizoen. Start- en
eindpunt is de pelgrimsherberg in Vessem. Gedurende twee
en een half uur ben je buiten in de natuur bezig met een 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!
Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden via e-mail: volwassenen@pelgrimsherberg.nl onderwerp: Seizoenwandeling
Donderdag 7 april Bezinning door klank en stem.
Nieuw bij de Pelgrimsherberg. Deze activiteit is gericht op bezinning en meditatie door klank
en mantra’s. Door middel van het zingen van eenvoudige herhalende meditatieve 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 wonder-

schone 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 “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

Belevingstuin Pelgrimshoeve Vessem deel 4
Het wordt langzaam lente, zo voelt het als de zon een week schijnt. Maar
die temperaturen gaan nog niet echt omhoog. In de schaduw koud en uit
de wind lekker warm in het zonnetje. Zo voelt het als je door onze tuin
achter de pelgrimsherberg loopt. Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verhogen van de paden, het schoonmaken en opknappen van
de 17 vogelnestkastjes, het maken van een beschoeiing naast het fruittuintje, het planten van een beukenhaag nabij de vluchttrap, het plaatsen
van boomstammen naast het pad evenwijdig aan de Groenwoud. Maar het
grootste karwei was wel het uittekenen en leggen van het nieuwe gras
labyrint. Maar daarover de volgende keer meer details.
Op onze rondwandeling door de tuin zijn we aangekomen bij de zgn. levensmuur. Tijdens de renovatie
van de tuin hebben we veel bomen moeten wegnemen en in stukken zagen.
Op een gegeven moment hadden we meer dan genoeg stookhout en dachten
we aan het opstapelen van stukken stam van 50 cm. lang. Aanvankelijk was
het de bedoeling om er een insectenmuur van te maken, maar gaandeweg
werd de stapel zo groot en breed dat er een soort “klaagmuur” ontstond,
die ons inspireerde om er een levensmuur van te maken. Veel kinderen
komen ons bezoeken en laten hier niets tastbaars achter. Zo ontstond het
idee om hen een rolletje te laten maken van papier waarop ze hun
levensweg schrijven. Die levensweg wordt samengesteld door ouders en
leerkracht en wordt tijdens de pelgrimage van school naar Vessem
besproken. Zo plaatsten al ruim honderd kinderen hun levensverhaal in
deze muur van houten stammen!

Naast de levensmuur staat onze ijzeren pelgrim die kijkt naar die
levensmuur, alsof hij goedkeurend kijkt naar diegenen die nagedacht hebben over hun weg door het leven. Het idee hiervoor is
door Lucien Zeeuwen aangedragen en door André Schots vervaardigd. Het kunstwerk is gemaakt van kokerprofiel en behandeld met
poedercoating. Die zwarte poeder wordt erop gebrand en zorgt
ervoor dat het kunstwerk niet gaat roesten.
In de schaduwplek aan de Groenwoud hebben we niet alleen 18
kleine rhododendron planten bijgeplant, maar ook vier stevige
boomstammen geplaatst, die afkomstig zijn van een grote den die
aan de linker voorkant van onze tuin stond. De bedoeling is dat
daar nog kunstwerkjes op komen staan. Iemand die een idee heeft
mag zich melden.
In de volgende editie van onze nieuwsbrief meer over het ontstaan en de betekenis van ons
nieuwe labyrint.
door; Jac Naus

Afgelopen weekend heb ik deelgenomen aan de “Camino stiltedagen” in Vessem. Het was een
heel bijzonder en zeer waardevol weekend. We zijn goed verzorgd door de gastvrouw
Hermien en gastheer Marko. Hebben heerlijk gesmuld van het eten wat zij voor ons bereid
hebben en de vele kopjes koffie en thee. Dank voor jullie gastvrijheid.
Broeder Adri heeft ons deze dagen begeleid, wat een wijze en geweldige man. Vele onderwerpen zijn in de meditatie aan bod gekomen zoals het loslaten, het niet oordelen, het gebruiken van je zintuigen, balans vinden en vooral de weg volgen die bij jou past. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.
De pelgrims die op dat moment ook logeerden in de herberg zorgden voor gezelligheid en
inspireerden ons met hun reis op weg naar Santiago en Rome. Een onderwerp wat naar voren
kwam was ….. een veel te zware rugzak.
Dat deed mij denken aan een gesprek dat ik met een dame van 80 jaar had en die mij attendeerde op het volgende gedicht dat ik graag met jullie wil delen.

Ieder mens draagt in het leven
een onzichtbare rugzak mee
bergt daarin vreugde en zorgen
verzameling van wel en wee
soms is de rugzak zwaar
een ander moment vederlicht
dan blijft er ruimte over
maar dikwijls kan hij niet meer dicht
...kijk in een verloren uurtje
de inhoud nog eens door
misschien kan er iets verdwijnen
wat zijn waarde reeds verloor
langzaam wordt de rugzak lichter

de levensreis gaat voorbij
en bij het naderen van de avond
werp je een deel van de last opzij
maar er is nog zoveel waarde
wat je koestert en graag behoudt
soms kleinigheden
herinneringen van goud
zo dragen we ieder onze eigen rugzak mee
niemand die hem overneemt
je hoeft dus niet te vrezen
dat hij ooit wordt ontvreemd
Ik zat bij een oude dame van 80 jaar in de trein en kwam in gesprek met haar over haar
levensweg, die ze al heeft afgelegd, maar ook de angst voor het laatste stuk. Een persoonlijk
verhaal, ze schrok er zelf van dat ze het vertelde want eigenlijk schaamde ze zich ervoor. Ik
heb de hele dag aan haar moeten denken, wat een krachtige vrouw, die met veel obstakels op
haar weg toch de mooie dingen uit het leven weet te halen.
Een mooie ontmoeting in de trein
Mijn vriendin werd 50 jaar en nodigde een aantal vriendinnen uit om te gaan lunchen op het
strand in Zandvoort. Ik ben heerlijk in mijn eentje met de trein gegaan, eerst naar Amsterdam om nog even rond te struinen en daarna heerlijk relaxt genieten van een dagje uit. Het
was ontzettend druk in de trein, ik heb gelukkig nog een plekje kunnen bemachtigen en in
Apeldoorn kwam er een dame naast me zitten. Ze zat eerst in een andere coupé maar moest
achteruit rijden, daar kon ze niet goed tegen dus ze zocht een andere plek. Al snel raakten
we aan de klets. Haar man zat in een andere coupé bij haar zoon. Die praatte met een luide
stem, daar verontschuldigde zij zich voor en dat was het begin van ons gesprek. Hij bleek al
46 jaar oud te zijn maar was geestelijk gehandicapt, hij had het IQ van een kind van rond de
2 jaar. Ze heeft hem altijd thuis verzorgd maar zo’n 10 jaar geleden lukte dat niet meer en is
hij op de Lathmer in Wilp gaan wonen. Dat vond ze een enorme stap om te zetten en daar
voelt ze zich nog steeds schuldig over. De verpleging verzorgt hem goed maar niet zoals zij
dat graag zou willen. Door de bezuinigingen is er gekort op het personeel en wordt hij nog wel
eens aan zijn lot overgelaten. Ze heeft daar veel verdriet van maar kan het, gezien haar leeftijd, zelf niet meer opbrengen om hem thuis te verzorgen. “Het is zo’n lieve jongen, ik had zo
graag anders gewild”.
Al pratende komt haar dochter ter sprake, inmiddels 52 jaar oud en rond haar 30e werd de
diagnose MS (spierziekte) gediagnostiseerd. Het was toen nog in een beginstadium maar al
snel zette de ziekte door en verloor ze haar baan en later ook haar relatie. Ze werd te veel
afhankelijk van haar partner die dat op een gegeven moment niet meer kon opbrengen. Sindsdien is haar dochter alleen en vecht ze voor haar leven, ze is enorm flink en probeert er iets
moois van te maken, hoe zwaar het ook voor haar is. Ik geef aan dat ik de vader van haar
dochter niet ken maar in zo’n korte tijd al wel inschat dat het doorzetten zeker ook een eigenschap is die ze van haar moeder heeft geërfd. Hoe deze dame vertelt en wat zij uitstraalt
is zo mooi om te zien, met veel respect luister ik naar haar.
Alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog een derde kind in het gezin maar die is bij de
geboorte al overleden. Als mensen haar vragen hoeveel kinderen ze heeft, zegt ze vol trots 3!
Haar grootste angst is dat ze komt te overlijden en er niemand is die voor haar kinderen
zorgt. Daarbij schieten de tranen in haar ogen. Ik probeer haar gerust te stellen en te

troosten met de opmerking dat er altijd mensen zijn die er voor haar kinderen zullen zijn. Ze
zullen het niet doen zoals hun eigen moeder het gedaan heeft, dat kan ook niet maar wel met
goede intenties. Ik prijs haar voor de manier waarop zij in het leven staat en haar weg bewandelt. Met zo’n volle rugzak zal het zeker niet gemakkelijk voor haar zijn. Daar moet ze om
lachen en ze zegt een gelukkig mens te zijn. Ze wijst me op het gedicht over de rugzak waar
zij veel steun aan heeft. Zoals in het gedicht wordt aangegeven gooit zij op z’n tijd ook iets
uit haar rugzak omdat de last anders veel te zwaar wordt.
We naderen station Amsterdam en vinden het beiden jammer dat we er zijn. We schudden
elkaar de hand en wensen elkaar een mooie dag toe. Haar zoon komt onze coupé binnen
gelopen en pakt de hand van zijn moeder, samen stappen ze de trein uit.
Ik voel me een rijk mens dat ik haar heb mogen ontmoeten!
Caroline Steenbruggen

Wat is er toch gaande bij Pelgrimsherberg Kafarnaüm?
Bij het lopen van een ommetje in ons mooie
dorp is het u vast ook al wel eens opgevallen: er wordt gebouwd bij de Pelgrimsherberg Kafarnaüm. Misschien vroeg u het
zich ook al eens af... wij vanuit de Vaesheimer Bode in ieder geval wel. Onze
nieuwsgierigheid leidde tot een contact
met Adri Brooijmans, waarna broeder
Theo van den Boer toen de volgende toelichting schreef.
Vroeger was Kafarnaüm een vakantieboerderij voor patiënten uit psychiatrische instellingen, waaraan de broeders
van O.L.Vr. van Lourdes verbonden waren.
Dit was in de jaren tussen 1950 en 1975.
Daarna werd het een klooster voor broeders die zochten naar een andere zingeving
van hun leven als religieus door meer tijd te besteden aan stilte en gebed en het ontvangen van gasten die rust zochten voor bezinning. Door daarbij parttime te werken,
konden de broeders in eigen levensonderhoud voorzien.
De laatste decennia, sinds 2005, wordt de Herberg Kafarnaüm voornamelijk gebruikt
als pleisterplaats voor mensen die op tocht zijn door te wandelen en/of te pelgrimeren met een bijna identieke drijfveer als die de broeders destijds motiveerden om
in Vessem hun bivak op te slaan.
Ja, ik hoor u al zeggen. "Maar waarom die drukte en die bouw die nu gerealiseerd
wordt?" Op verzoek van de Vaesheimer Bode zal ik een tipje van die sluier oplichten.
De broedergemeenschap is nog steeds eigenaar van de boerderij en heeft deze in
bruikleen gegeven aan de stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm met het doel dat dit
pand bestemd blijft voor het verlenen van onderdak aan pelgrims en wandelaars en

velerlei mensen die op zoek zijn naar 'hun' weg door het leven. Allerlei voettochten
worden georganiseerd voor kinderen en volwassenen om te ervaren wat pelgrimeren
met iemand doet. Ook worden dagen georganiseerd ter informatie en voorbereiding op
het aanvangen van een langere pelgrimstocht: naar Rome, Santiago de Compostella,
Jeruzalem bijvoorbeeld. Tweemaal in de maand houdt het genootschap van sint Jacob
er kantoor voor informatie en ook om de nodige attributen te verstrekken aan toekomstige pelgrims. Door deze bestemmingsveranderingen, die zich de laatste jaren
geleidelijk ontwikkelden, werd het gebrek aan opslagruimte en een degelijke werkplaats voor onderhoudsmensen en een ruimte voor de tuingereedschappen en een
nodige fietsenstalling steeds urgenter. Het kloosterpad dat onlangs door de provincie
Noord-Brabant is ontwikkeld en waarin Kafarnaüm is opgenomen als voorbeeld van een
klooster dat een nieuwe bestemming kreeg nadat de kloosterlingen het pand hadden
verlaten, heeft eraan bijgedragen dat steeds meer wandelaars/fietsers een bezoek
brengen aan Vessem omdat er slaapplaats is in de herberg.
De Congregatie heeft het mede daardoor
als haar plicht gezien de bestaande voorzieningen te verbeteren en het pand en
de functie ervan te verduurzamen. Het is
dan ook de Congregatie die de kosten van
deze uitbreiding draagt met de bedoeling
hierdoor nog lang bij te dragen aan de
verwezenlijking van het streven van
Stichting Pelgrimsherberg Kafarnaüm.
De nieuwbouw vervangt dus de oude
schuur, het duivenkot van Broeder Bruno
en krijgt een totaal nieuwe voorziening
voor mensen met een handicap, nl. een
invalidentoilet. Wij willen namelijk dat de
herberg echt voor iedereen toegankelijk
is. In de maand mei hopen we het nieuwe
gebouw in gebruik te kunnen nemen.
Vaesheimer Bode - maart 2022

Oproep!!!!!
Tom en Loes Hommel van de werkgroep volwassenen hebben te kennen gegeven, dat zij na 10
jaar met hun werk bij de herberg willen stoppen. Loes verwerkt de aanmeldingen voor de
weekenden en de eendaagse activiteiten. Alle aanmeldingen komen bij haar binnen en zij
stuurt vanuit hun huis de aanmeldingsformulieren en de bevestigingen. Zij stuurt ook evt.
vragen door naar de begeleiders van de activiteit. Zij geeft ook de aantallen door aan de
Herberg en de begeleiders van de activiteit. Er zijn 2 vergaderingen per jaar. In maart, het
einde van het seizoen, en september, het begin van het seizoen.

Tom notuleert tijdens de vergaderingen en maakt de notulen. Als concept stuurt hij die door
aan de voorzitter van de werkgroep, waarna ze doorgestuurd worden naar de leden van de
werkgroep.
Zij stoppen op dit moment, omdat het nu het einde van het seizoen is en hopen in augustus
iemand gevonden te hebben, die hun werk dan overneemt.
Degene die het werk van Loes overneemt, wordt uitgebreid verteld hoe het allemaal in zijn
werk gaat. Je wordt dus niet voor de leeuwen gegooid . Wil je nog meer informatie stuur dan
een mail naar pelgrimsweekenden@gmail.com
Het maken van de notulen wijst zichzelf uit en door de werkgroep word je ook hiermee
ondersteund. Oa. door duidelijke vergaderingen en een voorzitter, die de inhoud zo duidelijk
mogelijk probeert te houden.
Wij horen graag van je.

Oproep/afscheid
Ik heb zeven jaar met veel plezier gewerkt als vrijwilligster in de werkgroep Ontvangst en
kijk daar met tevredenheid op terug. Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik ga stoppen met
mijn werk op de pelgrimsherberg. We zijn op zoek naar de juiste persoon die mijn taak als
coördinator gaat overnemen, zodat ik alles goed kan overdragen.
De functie houdt in:

•

Zorg dragen dat de werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd.

•

Aanspreekpunt van de werkgroep Ontvangst naar andere werkgroepen.

•

Jaarplanning en bestand bijhouden van de gastvrouwen/ gastheren.

•

Mailcontact met de gastvrouwen/ gastheren.

Heb je interesse in deze taak, neem dan contact met mij op.
Groetjes José Bakkers
telefoon: 06 20333399
Email: ontvangst@pelgrimsherberg.nl
Werkgroep Ontvangst
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Graag tekst zonder opmaak in Word of OpenOffice format.
Foto's ja graag een foto zegt meer dan 100 woorden apart aanleveren in jpg format
Volgende nieuws brief begin mei 2021

Planning
Weeknr

Van

Tot

Gastvrouw/Gastheer
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Maaike van Asch & Joke Bakker
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Harry Weezeman & Wim van Miltenburg
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Babs Oosterwijk & Piet Bogaerts
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Mientje & Rien van der Graaf
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Margreet de Haas & Maurice de Wert
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Hermien & Joop van Essen
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Angela v d Tillaart & Peter van Doremalen
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Anne Heynen
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Lies Wooning & Monique Cayaux
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Mariëtte & Gijs Metler
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Joke Verbaak & Minke Joosse

De voortgang van de nieuwbouw

