
2020 Jaarverslag Pelgrimshoeve Kafarnaüm.

Dit jaar is gedomineerd door corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen.
De Hoeve is vanaf 9 maart tot 15 juni dicht geweest. Daarna is een begin gemaakt met een 
voorzichtige opstart met zorgvuldig opgestelde regels welke voldeden aan de regels van  het 
RIVM.  Op 29 juni zijn we volledig open gegaan, wel met de geldende maatregelen. 
Door opleving van het coronavirus hebben we op 19 oktober de Hoeve weer moeten sluiten.

Aantal pelgrims in 2020: 
48 op weg naar Santiago de Compostella. 
86 hebben het Pelgrimspad in Nederland gelopen. 
27 het Peerkepad. 
15 de Minipelgrimage. 
5  de Via Monastica. 
9  de Wandeling Jacobus ontmoet Maria.
2  het Jacobuspad. 
7  fietsers naar Rome of Santiago.
4  pelgrims hebben een ander pad gelopen.
___________________________

203 pelgrims totaal.

Bezoekers in 2020: 481.

Activiteiten die doorgang hebben kunnen vinden in 2020:

 5-6-7- februari 3 bezinningsdagen voor een schoolklas van het St.Jozefcollege  uit 
Turnhout. Ondersteuning voor de maaltijden door twee vrijwilligers uit Vessem. 
Gruts werd ingevlogen. 

 13 Februari heeft een informatiedag voor Pelgrimeren voor de jeugd plaats 
gevonden. Er waren 32 deelnemers uit alle windstreken; ervaringsdeskundigen en 
mensen die vooral informatie kwamen halen. Ook waren het bestuur van de stichting
Pelgrimsvrienden, de landelijke werkgroep en een afgevaardigde van het landelijk 
bestuur aanwezig.

 Fiets driedaagse 18-20 september.

 Er hebben enkele labyrint dagen plaats gevonden.

 Eenmaal heeft een jeugdpelgrimage plaats gevonden met 30 leerlingen.

 19 Pelgrims zijn op weg gezonden. Naar Rome 1, naar Santiago de Compostella 18.

 Er zijn vrijwilligers die op de Pelgrimshoeve hun taken hebben beëindigd en er zijn 
nieuwe vrijwilligers gekomen.



 In het informatiecentrum zijn enkele zaterdagen mensen van het Jacobsgenootschap 
geweest om informatie te geven over de route naar Santiago de Compostella.

Andere zaken
 We zijn in januari in het bezit van een pinapparaat gekomen. Dit bevalt goed.
 Er is een nieuwe, bijgestelde uitgave van het boekje minipelgrimage gekomen.
 Er is een nieuwe pelgrimsroute van 21 km uitgezet: Jacobus ontmoet Maria. Het is 

een wandelroute via enkele kapelletjes, met koffie/rustpunten. 
Daarvan is 30 augustus gebruikt gemaakt voor een masklathon vanuit Open Doors .

 Betreffende een goed legionella beheer is door Hydroscoop een risicoanalyse en een 
beheersplan opgesteld.

 De Jacobuswandeling en midwinterwandeling hebben geen doorgang gevonden 
vanwege corona.

 We hebben korte tijd een coördinator PR gehad. Deze is wegens persoonlijke 
omstandigheden weer gestopt.

Verandering in en om de Hoeve.
Dit jaar heeft ook in het teken gestaan van de herinrichting en het opknappen van de Hoeve 
en de tuin. 
Er zijn 6 werkgroepen aangesteld:  voor de herinrichting binnen, het informatiecentrum, de 
tuin, de entree, de nieuwbouw en het labyrint.

 De muren zijn gespoten, er is veel schilderwerk verricht, er zijn laminaat vloeren 
gelegd, gordijnen zijn vervangen, in de huiskamer is een gezellig zitje en een nieuwe 
kast gekomen. 
In de huiskamer en eetkamer zijn de hanglampen vervangen door lichtstraten met 
ledverlichting en in diverse ruimten is nieuwe sfeerverlichting aangebracht.
Er is getracht een rustige sfeer te creëren, die tegemoet komt aan het logo: een plek 
om tot innerlijke rust te komen. 

 Een nieuw aanrechtblad en aansluiting in de bijkeuken zijn ingepland.
 Ook in de tuin is hard gewerkt. Er is gerooid, gesnoeid, herplant en er zijn diverse 

elementen geplaatst om de tuin tot een belevingstuin te maken.
 Plannen zijn gemaakt voor de herinrichting van het informatiecentrum en de entree.
 In nauw overleg  met het bestuur van de congregatie zijn plannen gemaakt voor 

afbraak van de huidige schuur, deze verkeerd in slechte staat, en deze te vervangen 
door nieuwbouw. 
Hierin zijn gepland een werkplaats, opslagruimten voor de hoeve en de tuingroep, 
een invalidentoilet en douche en een toilet ten behoeve van de  schooljeugd en 
eventuele kampeerders. 



De vrijwilligersdag op 28 november, viering 1e lustrum, kon geen doorgang vinden vanwege 
corona. Daarom is er een mooie bedankkaart gestuurd naar de vrijwilligers.


