
Jaarverslag 2021 Pelgrimsherberg Kafarnaüm

Ook dit jaar zijn we weer sterk beïnvloed 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 door enkele mensen van de werkgroep 
Ontvangst. Op 29 juni zijn we met de geldende maatregelen volledig open 
gegaan.
Door opleving van het coronavirus hebben we begin december opnieuw 
moeten sluiten.
Ondanks de lange sluitingstijd hebben we dit jaar veel pelgrims en gasten 
mogen ontvangen.

Aantal Pelgrims in 2021:
   15  naar Santiago de Compostela.
    2   naar Rome.
  21  het Pelgrimspad. 
  23  het Peerkepad.
    7  de Via Monastica. 
    5   het Jacobuspad.
130  Ons Kloosterpad.
  68  de Mini Pelgrimage 
  22  diverse paden.
_____________________________
293  pelgrims totaal
 
Bezoekers 910
Overnachtingen 555
Op weg zendingen: 32

Activiteiten die plaats hebben gevonden:
Jeugdpelgrimeren. 14 scholen  gebruik van gemaakt, aantal leerlingen was 335.
Voorbereidingsweekend 29/30 oktober 2021 deelnemers 4
Thuiskomweekend 5/6 november 2021 deelnemers 5
Fietsweekend 24-26 september 2021 deelnemers 7
Wandelweekend 9/10 oktober 2021 deelnemers 7



Activiteiten die zijn komen te vervallen in verband met sluiting door corona.
8 voorbereidingsweekenden.
2 thuiskomweekenden.
1 fietsweekend.
1 wandelweekend.
1 stilteweekend. 

Vervallen ééndaagse activiteiten:
Labyrintdag 26 maart. 
Jacobuswandeling 25 juli. 
Seizoenswandeling 1 december. 
Midwinterwandeling 28 december.
 
De geplande PR-activiteiten, waar we normaliter aanwezig zouden zijn (de 
landelijke informatiemarkten en verschillende regionale informatiemarkten) 
gingen ook niet door vanwege Covid.

Veranderingen in en om de Hoeve.
 De herberg is voor een deel opnieuw gemeubileerd en gestoffeerd. Ook 

zijn op de wanden afbeeldingen van diverse routes gekomen. Het geheel
komt tegemoet aan ons logo: een plek om tot innerlijke rust te komen.

 Het extra werkblad met gootsteen geplaatst in de bijkeuken is een 
uitbreiding die door de gastmensen als erg functioneel wordt ervaren.

 De tuin is verder verfraaid met nieuwe bordes en elementen die de tuin 
tot een belevingstuin maken.

 Het informatiecentrum is voorzien van  een lichtstraat, een 
wandschildering gemaakt door Rein van Unen, nieuwe gordijnen, een 
projectiescherm met projector.

 Er is een definitief  plan gekomen voor de herbouw van een werkplaats, 
opslag, fietsenstalling, ruimte voor de tuingroep en een ruimte voor een 
toilet, een invalidentoilet en douche. Gestart wordt op 4 januari 2022.

 De entree is aangepast met nieuwe wegwijzer met diverse routes. Er zijn
beuken geplaatst ter camouflage van de brandtrap.

 Er zijn plannen gemaakt voor een nieuw labyrint achter in de tuin in het 
gras. Dit zal worden gerealiseerd door enkele vrijwilligers.

Andere zaken



 Naamsverandering.
Middels een enquête bij de vrijwilligers zijn we tot de nieuwe naam 
Pelgrimsherberg Kafarnaüm gekomen. Herberg dekt meer de functie die 
we hebben.
De naam van de werkgroep “ Gastheerschap” is veranderd is werkgroep 
“Ontvangst”

 Bijenkasten 
Deze zijn weg gegaan in verband met overlast.

 Opening Kloosterpad
Op 30 april was de opening van het Kloosterpad. Veel wandelaars 
hebben gebruik gemaakt van dit pad.

 Aftreden Voorzitter.
Jan van Gisbergen per 31-12-2021. Nieuwe kandidaat is voorgedragen

 Vrijwilligersdag
Deze heeft ook dit jaar vanwege corona geen doorgang kunnen vinden.

 Wissseling vrijwilligers.
Er zijn vrijwilligers die op de Pelgrimshoeve hun taken hebben beëindigd 
en er zijn nieuwe vrijwilligers gekomen. Het aantal vrijwilligers is 
ongeveer gelijk gebleven.

 Vaesheimer Bode.
Er zijn drie uitgebreide artikelen verschenen in de Vaesheimer bode. 
“Van Pelgrimshoeve naar pelgrimsherberg””, “er komen veel (pelgrims) 
wegen door Vessem” en “pelgrimeren met schooljeugd.


