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WEETJES

 Het kalenderjaar 2022 hebben we samen tot een tevreden herbergjaar mogen maken. 
Op 28 december is er nog  een slotactiviteit. En wel de midwinterwandeling. Men kan 
inschrijven  via het aanmeldformulier op de website.

 Het bestuur heeft besloten de eigen financiële bijdrage van gastvrouwen/heren af te 
schaffen vanaf 1 januari. Dank hoe we samen tot dit punt zijn gekomen. Nu hopen dat 
we voldoende bijdragen mogen ontvangen om ons als Pelgrimsherberg zelfstandig 
verder te ontwikkelen.

 Het bestuur is druk bezig met de twee vacatures van: voorzitter en algemeen 
coördinator ingevuld te krijgen.

 Een geslaagde dankjewel dag op 26 november heeft weer tot aangenaam ontmoeten 
geleid. Als vanouds was het, na die vervreemdende coronajaren. 

 De voorzitter van de Camino Academie, Paul Post, heeft ons op de dankjewel dag 
geïnspireerd onder het thema: “Van bedevaart naar pelgrimage. Op zoek naar de 
moderne pelgrim …..”. Hij wist ons te bevestigen, de wijze waarop we  de 
Pelgrimsherberg blijven ontwikkelen. 

 We wensen iedereen aangename en sfeervolle dagen toe richting het nieuwe jaar.
 Vrijwilligers hebben gelukkig volop gereageerd de weken in 2023 ingevuld te krijgen 

met gastvrouwen en -heren  op de Pelgrimsherberg. Eind november zijn er slechts acht
weken nog niet ingevuld. Interesse? Laat je horen. ontvangst@pelgrimsherberg.nl

Impressie van de bedankdag voor de vrijwilligers 26 november 2022 in Vessem

Een paar weken geleden vroeg Adri of ik het verslag van de bedankdag wilde schrijven. Op dat
moment wist ik nog niet dat ik diezelfde avond een paar dagen naar Drenthe zou gaan. Mijn 

vriend en zijn kameraden gingen naar een oldtimershow, 
ik ging wandelen. Tijdens het wandelen speelde het 
thema van de dag “Van bedevaart naar pelgrimage. Op 
zoek naar de moderne pelgrim,” door mijn hoofd. Ben ik 
vandaag een wandelaar of een pelgrim? En waar zit dan 
het verschil of de overeenkomst? 
Gastspreker Paul Post nam ons zaterdagochtend mee in 
deze ontwikkeling. Waar gaat het om? Wat is het 
verschil tussen, ‘op bedevaart gaan en pelgrimeren’ ? 
Wat vertelt ons de ge-schiedenis? Wat vertellen de 

mailto:ontvangst@pelgrimsherberg.nl


statistieken? Onderstaande begrippen werden o.a. door Paul genoemd en toegelicht.

• Het wandelen. 
• De Camino-sering
• Religie/spiritualiteit
• Platteland/natuur/tempo                                                                                                

Ik zag dat de aanwezigen in de zaal regelmatig instemmend knikten, iets tegen een buur 
zeiden of dat er een glimlach verscheen. In ieder geval Paul Post gaf een interessante uiteen-
zetting waaraan ik tijdens mijn wandeling aan terugdacht. ‘Moet ik teruggaan omdat het 
steeds miezert! (Ik herinnerde ter plekke de uitspraak die mijn moeder vroeger altijd zei: 
alle zegen komt van boven.) Moet ik opgeven omdat het uitgekozen pad niet echt begaanbaar 
is? (Bijna altijd is er als alternatief het olifanten-paadje). Dan zie ik plots een markering van 
het Jacobspad. Ben ik nu een Pelgrim?
De ontmoetingen onderweg blijven ook nu het langst hangen. Deze ontmoetingen zijn ook voor 
de moderne pelgrim belangrijk, daar genieten we van (hoe kort ze ook mogen zijn en soms 
verrassend van inhoud). Op de vele nieuwe (Pelgrims)paden zijn de ontmoetingen steeds 
minimaal. De Pelgrimsherberg faciliteert al jaren dat Pelgrims elkaar ontmoeten door de 
deuren wijd open te zetten voor passanten met een kopje koffie/thee en een praatje met de 
gastheren/gastvrouwen. En bij het samen eten als de wandelaar blijft logeren. Dan komen de 
mooie, indringende, leuke, ontroerende verhalen naar boven. Dat laatste is voor mij de be-
langrijkste reden om gastvrouw bij de herberg te zijn.
Cor Kuyvenhoven nam ons, de vrijwilligers, op een fijne, prettige manier mee door de dag. Hij 
introduceerde Paul Post, stelde vragen, maar ook wij konden vragen stellen. Hij nam de 
aanwezigen mee met de ontwikkelingen die gaande zijn op de Pelgrimsherberg. Ontwikkelingen
die het mogelijk maken aan te sluiten daar waar je je prettig voelt, óf je wilt juist uit je 
comfortzone komen. 
Wat brengt jou als pelgrim de bezinningsdagen op Kafarnaüm, zoals de seizoenswandeling, 
klank- en stemdag of een labyrintdag?                                                                                       
Wat brengt het Pelgrimeren voor de Jeugd de leerlingen en de begeleiders?                            
Wat ervaar en voel je in de belevingstuin?                                                                                 
Wat geven de vele Brabantse wandel- en fietstochten voor meerwaarde?   
Wat is de reden, dat je met een wegzending jouw tocht begint?                                               
Wat maakt het logeren op de pelgrimsherberg zo bijzonder?
Adri nam voor de lunch nog de tijd om die vrijwilligers in het licht te zetten die zich na jaren-
lang ingezet te hebben afscheid nemen van die taak, maar vaak nog wel betrokken willen blijv-
en bij het reilen en zeilen op de herberg.
De paaskaars brandt voor alle vrijwilligers die ons de laatste jaren ontvallen zijn. Bij het 
noemen van de namen, die op de Pelgrimsherberg bekend zijn, werd het voelbaar stil in de 
zaal. 
Na het ochtendgedeelte was er weer tijd voor het elkaar ontmoeten, samen een lunch met 
soep en broodjes te eten en verhalen van de ander te horen. Even die ander aanspreken, even 
horen hoe het gaat of samen napraten over het ochtendgedeelte. Het ontmoeten waar wij als 
Pelgrims zoveel behoefte aan hebben, maar waar we ook de meerwaarde van het pelgrimeren 
uithalen.
Het middagprogramma bestond uit meerdere activiteiten begeleid door een vrijwilliger. De 
mogelijkheden waren; een wandeling, een bezichtiging van alle (nieuwe) ruimtes op de 
Herberg, een natuurmandala, de belevingstuin en binnenkijken in de Lambertuskerk. Even op 



een andere manier samenzijn in een andere set-
ting. Ik wilde heel graag een keer de kerk van
binnen zien. De koster, Geert Dolman, vertelde
o.a. over de geschiedenis, de renovaties, het
vernielen van of juist niet van beelden, de
schilderingen, die weer tevoorschijn gekomen
zijn en het behouden van kerken in de Kempen.
Intussen keek de groep rond, liep naar een
gedeelte toe, stelde vragen, maar bovenal
waren we verwonderd over wat we zagen.

Weer allemaal terug
in d’n Boogerd nam
Cor weer het woord om de dag af te sluiten. Broeder Theo kreeg 
als eerste de beurt en onthulde de naam van de nieuwbouw. Onder
tafelgetrommel voerde hij de spanning op door eerst te noemen 
wat het niet geworden was. De naam is DIENSTENGEBOUW. 
Voordat we konden genieten van ons drankje nam Adri het woord 
om iedereen te bedanken die deze dag mogelijk maakte.  Deze dag
zou zonder de vele vrijwilligers niet zijn zoals die was. BEDANKT. 
Ik wil Adri vanaf deze plaats bedanken, dat hij mij de gelegenheid
gaf om deze uitdaging (het schrijven van het verslag) aan te gaan. 
Maar ook voor alles wat hij de afgelopen jaren voor de 

Pelgrimsherberg gedaan heeft en nog doet. 
Anneke Kolen

Pelgrimeren voor de Jeugd 2022

11 november j.l. is het Pelgrimeren voor de Jeugd Vessem 2022 af-
gesloten met de basisschool uit Esbeek. Het afgelopen jaar hebben
22 groepen uit de regio en 513 leerlingen de pelgrimstocht naar
Vessem gelopen. Ruim 30 begeleiders zijn 1 of meerdere keren mee-
gelopen om in de ochtend een groepje te begeleiden vanaf de school
naar Vessem. 

Tijdens het wandelen gaan de
begeleiders in gesprek met de leer-
lingen. Wat heb jij op jouw steen
staan en met welke reden? Hoe vond
je het gesprek met je ouders over je
tijd als baby en peuter? Heb je
opvallende dingen gehoord? Wat staat
er op jouw levensweg? Hoe zie je jouw
toekomst? Als we een kaarsje opsteken in de kapel, voor wie of 
wat wil je het opsteken? Vragen, die we de begeleiders geven, 
kunnen hierbij gebruikt worden.
Het middagprogramma bestaat o.a. uit een steen leggen bij het 



Cruz de Ferro bij de Jacobushoeve en soms het bezoeken van het Stiltecentrum daar. Bij de 
Pelgrimsherberg bezoeken ze de kapel, het atelier en de belevingstuin met labyrint. Bij elke 
activiteit wordt door de begeleiders uitleg gegeven. Een mooie ontwikkeling vind ik, dat 
steeds meer begeleiders ook hierbij graag hun steentje bijdragen. 
Wat maakt het begeleiden van leerlingen uit groep (7)-8 zo interessant? Voor mij telt het 
persoonlijke contact, het vertrouwen wat ze al heel snel in jou hebben, het horen wat de 
kinderen bezighoudt en hoe ze over de wereld om hen heen denken. Door de juiste vragen en 
belangstelling van de begeleider ontstaan er soms hele mooie gesprekken in het groepje.
Vooraf vinden de leerlingen het spannend; Zover wandelen? Of zoals een jongen uit mijn 
groepje een keer zei: omdat we praten, gaat het wandelen vanzelf! Niet met je vrienden in 
het groepje? Het voelt voor ze toch anders, dan een schoolreisje. Ze zijn geïnteresseerd in 
jouw camino; hoe was het voor jou op jouw camino? Kun je altijd ergens slapen? En vond je  
het niet saai alleen op pad? Ik vertel dan over mijn ontmoetingen onderweg en dat die ont-
moetingen de camino zo interessant maakt.
Na afloop evalueren we kort de dag met de leerkracht en begeleiders. Deze tips en tops 
worden meegenomen naar onze bijeenkomst van dagcoördinatoren. Het programma is in grote 
lijnen al jaren hetzelfde, maar een aantal accenten hebben we daardoor anders gelegd. De 
leerkracht evalueert later in de week de dag met de leerlingen.
Het afgelopen jaar hebben enkele begeleiders aangegeven, dat ze stoppen. Jullie zijn harte-
lijk bedankt voor alle tijd, aandacht en feedback, die we hebben mogen ontvangen. Fijn, dat 
we ook nieuwe begeleiders hebben mogen begroeten. Zondag 26 februari 2023 organiseren 
we van 12.00 – 17.00 uur een begeleiders dag voor de regio Den Bosch en Vessem.  T.z.t. ont-
vangt u hiervoor een uitnodiging. 
In het voorjaar begroeten we nieuwe begeleiders. Mocht het u als lezer van deze nieuwsbrief 
aantrekken om een keer mee te gaan, u bent van harte welkom. Een mailtje naar 
p  elgrimerenvoordejeugd@pelgrimsherberg.nl en ik neem contact met u op.  

Met een pelgrimsgroet,
Anneke Kolen, namens de werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd Vessem.

Keek op onze gastheer week!

Mijn vrouw brengt me naar Vessem en biedt aan om nog snel wat inkopen te doen want de 
supermarkt gaat de volgende dag dicht om een week later na een metamorfose onder een 
nieuwe naam weer open te gaan. In de supermarkt kennen ze ondertussen het boodschap-
penkarretje van Kafarnaüm dat steeds door een andere gastheer of gastvrouw wordt voort-
bewogen. Maar deze keer is het karretje te klein want alles gaat voor de helft van de prijs 
weg. Maar het brood is op! Naar de bakker kan ook niet want die is op maandag gesloten. 
Gelukkig is de eierboer altijd open en draait de lokale economie daar op volle toeren. Bij aan-
komst moet ik zoeken naar de ingang van de Pelgrimsherberg. Die is verlegd vanwege de 
broodnodige nieuwbouw en ik word verwelkomd door verschillende leden van de tuingroep, die 
op ladders druk in de weer zijn met herfstbladeren die zich in de dakgoot bevinden. De zon 
glimt door de herfstbladeren en de herfsttinten verraden een bijzondere week. Vaak begin ik
met een korte loopmeditatie in het labyrint maar naar later blijkt heeft het labyrint zich 
verstopt in het grasveld van de belevingstuin. Mijn collega is al gearriveerd en na een korte 
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overdracht gaan we van start want er staat een handvol mensen op de lijst die willen lunchen. 
Voor elke maaltijd lezen wij een overweging. Mijn collega gastheer houdt zich aan het dag-
ritme terwijl ik het boek willekeurig opensla en begin. Twee dagen later krijgen we een e-mail 
van een pelgrim dat hij door de titel en de tekst is geraakt en graag wil dat wij een foto 
maken van die tekst en hem deze sturen. Boven de overweging staat als titel het (voeg)woord 
‘Als’. Bij hem komt het woord en de tekst binnen in de betekenis van de spierziekte ALS. 
Op een andere dag hebben we de overweging over ‘vriendschap’ nog maar nauwelijks beëindigd
of een pelgrim duikt direct in het diepe. Hij komt met een puur relaas over al zijn huwelijken, 
relaties en zijn kinderen. Een andere pelgrim aan tafel wil weten: hoeveel vriendschappen 
ieder nog heeft te beginnen bij de basisschool. Ik moet direct denken aan de wegwijzer buit-
en met daaraan de wijzer met daarop het woord ‘verhalen’ die uitdrukkelijk naar de Pelgrims-
herberg wijst. Maar ook aan mijn eigen dilemma waar ik mee naar Santiago ben gelopen: met 
aan een kant de uitspraak van Picasso ‘ik zoek niet, ik vind’ en aan de andere kant de eerste 
dichtregel van een gedicht van Rutger Kopland ‘Hij/zij die wat vindt, heeft niet gezocht’. Op 
zo`n moment moet ik het puntje van mijn tong afbijten om niet direct met mijn eigen verhal-
en te beginnen maar de samenspraak/ontmoeting te laten bij de pelgrims. 
In het midden van onze week komt broeder Fons op bezoek. Om meerdere redenen is dat een 
bijzonder bezoek. In zijn kielzog arriveren twee dames – gastvrouwen – van het eerste uur. 
Tijdens de lunch worden we bijgepraat over de pelgrimsgeschiedenis van de herberg. Na de 
lunch vertrekt broeder Fons met twee paranimfen aan zijn arm naar zijn andere geesteskind: 
de Jacobushoeve. In het voorbijgaan roept hij nog dat hij graag om 18.00 uur wil dineren want
de taxi staat om 19.00 uur voor de deur om hem weer naar Eindhoven te brengen. Broeder 
Fons smult van de avondmaaltijd maar vindt toch de tijd voor een overweging. Hij is bezig met
een boek over Christina von Dreien: een jonge vrouw uit Zwitserland die op dit moment het 
boegbeeld is van spirituele wereld. Broeder Fons praat over ‘licht en onlicht’ dat in iedere 
mens aanwezig is. En het (on)licht dat je voedt wordt steeds sterker. Christina wil de mensen 
laten zien hoe ze vanuit onvoorwaardelijke liefde op een constructieve manier met het onlicht
kunnen omgaan. Broeder Fons raakt mij aan met zijn verhaal: hij zet Christina neer als een 
liefdespionier die een baken is voor andere mensen met als wapen ‘de hoop dat alles goed 
komt’. Ineens realiseert hij zich dat het bijna 19.00 uur is en hij hijst zich snel in zijn jas: 
klaar voor de taxi. Maar het wordt 19.00 uur, 19.30 en 20.00 en broeder Fons zit nog steeds 
voor het raam te wachten op een taxi. Hij probeert te bellen maar er wordt niet opgenomen 
en ondertussen weten we dat het openbaar vervoer in staking is. De taxicentrale belt en zegt 
dat broeder Fons rond 22.00 aan de beurt is. En dan gebeurt er iets: een jonge vrouw op de 
tweede dag van haar minipelgrimage brengt broeder Fons met haar auto naar Eindhoven.
Op een avond om 22.00 uur staat een jonge vrouw voor de deur die de volgende dag aan een 
minipelgrimage begint. Al snel blijkt dat ze uit Frankrijk komt en twintig jaar geleden de 
liefde van haar leven – een Nederlander- is tegengekomen. Het huwelijk houdt geen stand 
maar ze hebben een zoon van 14 jaar. Het bijzondere van een minipelgrimage is dat deze in en
rond de Pelgrimshoeve plaats vindt en bestaat uit een dagelijkse buiten variant die in de 
opvolgende dagen in de herberg door gesprekken steeds intenser kan worden. De laatste 
avond bedankt ze ons in de vorm van een omhelzing. 
Op een dag komen volgens planning twee vrouwen `solliciteren’. Ze willen dolgraag gastvrouw 
worden en we vragen ze voor de lunch. Mijn collega gastheer vraagt hoe ze elkaar hebben 
leren kennen? Bij activiteiten georganiseerd door de Nierstichting! Beiden hebben een nier 
afgestaan aan hun partner. De ene partner leeft nog en de andere is overleden. Ik zie mijn 
collega gastheer stilvallen en zijn gezicht spreekt boekdelen. Zijn beste vriend (ook gastheer 



bij Kafarnaüm die hij sinds de militaire dienst kent heeft twee kinderen met een aangeboren 
nierafwijking. Beide families trokken veel met elkaar op maar op veertienjarige leeftijd moest
het vrienden echtpaar voor goed afscheid nemen van hun beide dochters. Door veel te wan-
delen proberen beide vrouwen deze gebeurtenissen een plaats te geven en een van hen is ook 
al bezig met hospitaleren in Roncesvalles. En daar kan ik als ervaren hospitalero weer over 
meepraten. Dat was een bijzondere ontmoeting – de essentie van pelgrimeren – Twee voor ons
wildvreemde sollicitanten en twee voor hen wildvreemde gastheren die elkaar na een uur zeer 
dicht genaderd zijn. 
Ook het jeugdpelgrimeren doet mij als onderwijsman heel goed. Ik vind dit echt een speer-
punt van de Pelgrimsherberg. Deze keer komen de leerlingen van groep 8 uit Veldhoven naar 
Kafarnaüm lopen waar ze in een carrousel een heel programma afwerken. Ik kan merken dat 
deze school zeer veel aandacht heeft besteed aan de voorbereiding. Je voelde de inspiratie 
rondzingen. Ik zeg vaak dat het heel moeilijk is om iets heel makkelijk te laten lijken. Jammer
dat ik alleen maar faciliterend bezig mag zijn tijdens het jeugdpelgrimeren. Toch kan ik het 
niet nalaten om deze kinderen even te ‘raken’ want voor kinderen laat ik alles uit mijn handen 
vallen. Bij contact met volwassenen betrap ik me er nog weleens op dat ik reageer met: Ja, 
maar……. Onze rector had daar het volgende op gevonden: elke keer als dat werd gezegd 
moest die persoon een gulden en later 50 eurocent in een pot gooien. 
Aan het einde van de week komt mijn vrouw mij weer ophalen en terwijl ik samen met mijn 
vrouw het terrein afloop komt een lid van de tuingroep mij achterop om afscheid van mij te 
nemen en te bedanken. Ik sta even aan de grond genageld. Met deze man heb ik even contact 
gehad bij de voorbereiding van het jeugdpelgrimeren. In de eerste dagen na deze week zegt 
mijn vrouw regelmatig: je bent wel thuis maar je zit nog steeds in Vessem! Ergens midden in 
deze week krijg ik van mijn mede gastheer een mailtje. Een pelgrim die het kloosterpad loopt 
zegt het volgende in die mail: Beste Wim en Martin: dank jullie wel!! 
De sfeer die jullie wisten te brengen, de heerlijke met zorg bereide maaltijden, de verdiep-
ende overwegingen bij de maaltijden, de gesprekken die ergens over gingen, open staan voor 
alle gasten, het betekende heel veel voor me! Een warm bad. Ik ging met een open hart en 
verder gesterkt in mijn wens om te pelgrimeren de volgende ochtend weer op pad. Ik vind het
geweldig dat jullie dit doen voor (in eerste instantie) wildvreemden…. Ja, 'de meeste mensen 
deugen'. Tot ziens en een warme groet. 

Martin van Rooijen

Midwinterwandeling 28 december

Op 28 december organiseren we weer een
midwinterwandeling met als thema "de
symbolen van de pelgrimstocht” De wandeling
start en eindigt op de pelgrimsherberg en
voert ons door prachtige landschappen en bos-
sen van de Brabantse Kempen. Tijdens de tocht
komen verschillende symbolen aan bod. Denk
bijvoorbeeld aan de rugzak en de wandelstok. 



Voor wie:
Wij nodigen iedereen uit die graag wil wand-elen. Of je al een pelgrimstocht gelopen hebt of 
niet, is niet belangrijk. Misschien zet deze wandeling je juist wel aan om plannen te gaan 
maken!

Praktische informatie:
Tussen 09.30 en 10.00 uur komen de deelnemers aan bij de Pelgrimsherberg.
Vóór de lunch maken we een korte wandeling en ná de lunch maken we weer een (andere) 
wandeling. Tussen 15.30 en 16.00 uur sluiten we de dag af.

Kosten:
Deelname aan de wandeling kost € 10,-  ter plekke contant te betalen.
Wij zorgen aan het begin voor koffie, thee en na afloop voor erwten- of vegetarische soep. 
Die zijn bij de prijs inbegrepen.
Eventuele andere drank na afloop van de wandeling is voor eigen rekening.
Je neemt je eigen lunchpakket van huis mee.

Inschrijving:
Je kunt je aanmelden voor de midwinterwandeling via de website: www.pelgrimsherberg.nl 
aanmeldformulieren, midwinterwandeling 
Er kunnen maximaal 40 winterwandelaars deelnemen. Daarbij geldt: ”Wie het eerst komt……”.
 De inschrijving sluit op 23 december. Vragen? 
Mail naar : midwinterwandeling@pelgrimsherberg.nl

Klank- en stemdag geslaagd

Op donderdag 13 oktober organiseerden we voor de tweede keer deze dag. Ook nu weer was 
het een dag van 10 – 16.00 uur, gericht op bezinning en meditatie, waarbij we klank en je eigen
stem gebruiken als instrument. Zuiver zingen is niet belangrijk, want door herhaald zingen 
kom je vanzelf tot rust. Volgende keer (weer) meedoen?
Noteer dan alvast de datum 6 april 2023 of geef je meteen op: 
dagprogramma@pelgrimsherberg.nl
Deelname kost  € 35, incl. lunch

Eerste wandeling nieuwe labyrint

In de belevingstuin van de herberg ligt een labyrint. Vrijdag 14 
oktober werd er voor de eerste keer gebruik van gemaakt door een 
groepje deelnemers onder leiding van Anita van Arem. De dag duurde
van 10 tot 16.00 uur en was een succes.
In 2023 lopen we het labyrint op 14 april en (waarschijnlijk) op de 
eerste zaterdag in mei: 6 mei. Op die laatste datum wordt er 
overal op de wereld om 13.00 uur in een labyrint gelopen. Motto: 
Walk as one at one
Kosten: € 35 pp, incl. lunch. Geef je alvast op via mail naar 

dagprogramma@pelgrimsherberg.nl
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Signalen van een naderende winter?

Tussen Oisterwijk en Moergestel staat een mooi Maria kapelletje dat vlak na de 2e Wereld-
oorlog is gebouwd. Deze kapel is toegewijd aan onze Lieve Vrouw van de Vrede en wordt erg 
druk bezocht door fietsers en wandelaars. De kapel ligt aan de rand van een erg mooi bosge-
bied en veel wandelaars nemen de moeite om hier een kaarsje aan te steken. 
Het is nog vroeg en na een bezoek aan de kapel gaan we hier een  wandeling maken door dit 
prachtige bosgebied dat de naam draagt: De Hondsberg. 
Het is een gevarieerd gebied met zowel loof- als naaldbomen en door een verantwoord kapbe-
leid is er een mooie jonge ondergroei. 
Na verschillende dagen met vrij veel regen schijnt vandaag de zon en omdat de zon in deze 
tijd van het jaar erg laag staat zorgen de zonnestralen voor een bijzonder mooi effect. Voor-
al de spinnenwebben hebben van die mooie vette kruisspinnen welke precies midden in het web
hangen te  wachten op een of ander vliegend insect om deze vliegensvlug te verdoven en op 
een later tijdstip te verschalken. Het is overigens vrij rustig in het bos. Af en toe vliegt er 
luid krijsend een Vlaamse gaai hoog door de bomen en zo nu en dan roept er een bonte specht 
vanuit de verte. En hoewel het al eind november is en de temperatuur onder de 10 graden is 
gezakt hangt er toch min of meer een beetje voorjaarsgevoel in het bos. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de overvloedige regen van de afgelopen week, waardoor vooral de verschil-
lende soorten mos met de bijbehorende kleuren groen een prachtig ondertapijt geven. 
Wij kuieren rustig verder en horen plotseling veel piepjes vanuit een groepje hoge dennenbo-

men. Met behulp van de verrekijker zien we een groepje staart-
mezen al vliegend en buitelend door de kruinen van de bomen 
vliegen op zoek naar allerlei torretjes en insecten. Al wandelend 
komen we bij een mooi regenriviertje waar enkele wilde eenden 
in het water dobberen. In deze tijd van het jaar trekken de 
woerden (mannetjes)en de vrouwtjes niet met elkaar op, dat ge-
beurt pas na de winter als de paartijd is aangebroken. 
Inmiddels is de zon wat hoger geklommen en is ook de tempera-
tuur wat gestegen en daardoor is het wat behaaglijker gewor-
den. De bodem van het bos is hier bedekt met de afgevallen 
rode bladeren van de Amerikaanse eik. De populieren langs het 
riviertje hadden hun bladeren al eerder verloren. Maar de beu-
ken zitten nog vol oranje/geel blad en met de zon op de bebla-

derde takken lijkt het alsof ze in vuur en vlam staan. Prachtig. 
Alhoewel de tijd van de paddestoelen voorbij is, zien we her en
der nog steeds mooie bijzondere exemplaren zoals de witte
porseleinzwam. Ook nu de zon wat meer warmte geeft komt er
meer leven en met name de mooi gekleurde boomklevers laten
zich veel horen. De boomklevers hebben een mooie handigheid
aangeleerd: deze vogels kunnen langs boomstammen omhoog
klimmen. En als ze  boven in de boom zijn aangekomen kunnen ze weer naar beneden kruipen. 
En gedurende de hele tijd zijn ze met hun spitse snaveltjes op zoek naar allerlei kevertjes en 
torretjes welke in de schors van de bomen zitten. Het valt ons op dat er plotseling erg veel 
luidruchtige kleine vogels in en rond een kleinere eik rond fladderen, vooral veel kool- en pim-



pelmezen. Wij gaan op zoek wie hier achter zit. En jawel na enig
speurwerk ontdekken we de dader: het is een steenuil. De groep
kleine vogeltjes proberen met kleine uithalen en schijnbewegingen
de steenuil te verjagen en na een poos lukt dat ook en probeert de
uil een betere schuilplek te vinden. 
Wij hebben inmiddels al een flinke poos gewandeld en hebben trek in
koffie en gaan terug naar waar onze auto geparkeerd staat bij het
kapelletje. Er staan inmiddels al meerdere andere auto’s en ook in de
kapel branden al best veel kaarsen. Kaarsen welke in deze oorlogs-
tijd wellicht een steentje kunnen bijdragen aan het beëindigen er-
van.

Joost Piggen

MEDEWERKERS PELGRIMSHERBERG KAFARNAÜM GEVRAAGD

Binnen de pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem (Noord Brabant) hebben we mensen nodig 
die  mee willen werken aan de uitvoering van de vele programma’s die we aan (aspirant-) 
pelgrims aanbieden.
Een kleine greep uit ons aanbod: we organiseren voorbereidingsweekenden voor hen die naar 
Santiago of naar Rome willen lopen, thuiskomweekenden, seizoenswandelingen, fiets- en 
wandelweekenden, labyrint- en stiltedagen. 
Deze activiteiten trekken, gelukkig!, steeds meer belangstelling. 

Daarom zoeken we:
 Mensen die 3x per jaar een dagdeel in Vessem willen meedenken en praten in de 

werkgroep programma aanbod volwassenen. De huidige werkgroep bestaat uit drie 
leden en we willen graag minimaal drie nieuwe leden toevoegen. creativiteit, ideeën 
ontwikkelen, initiatiefrijk, zijn zo enkele kernwoorden bij deze vacature.

 We willen graag ook onze groep uitvoerende medewerkers op peil houden en daarom 
zijn we voor de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten dringend op zoek naar 
mensen met kennis van of affiniteit met pelgrimeren in het algemeen en met wellicht 
specifieke kennis van of belangstelling voor een bepaalde activiteit. Enige ervaring in 
het werken met een (kleine) groep is belangrijk.

Reiskosten worden vergoed.
Wanneer je interesse hebt en/of je wilt meer weten, mail dan naar Cor Kuyvenhoven, 
coördinator programma aanbod volwassenen: deverbinding@zeelandnet.nl
Hij beantwoordt je vragen en stuurt je een uitgewerkt vacature overzicht toe, zodat je je 
eventuele  keuze gefundeerd kunt maken.
 

Oproep

De pelgrimsherberg is op zoek naar een of twee goede tweedehands damesfietsen.

mailto:deverbinding@zeelandnet.nl


wanneer activiteit
13 en 14 januari Voorbereidingsweekend Santiago
20 en 21 januari Voorbereidingsweekend Rome
27, 28 en 29 januari Stilteweekend
3 en 4 februari Voorbereidingsweekend Santiago
1 maart Seizoenswandeling
3 en 4 maart Voorbereidingsweekend Rome
24, 25 en 26 maart Fietsweekend
Alle activiteiten vinden plaats op of vanuit de pelgrimsherberg.
Opgave en nadre informatie via de website Pelgrimsherberg.nl

Weeknr Van Tot Gastvrouw/gastheer

1 2/1 9/1 Gesloten

2 9/1 16/1 Karlien & Jan Veldhoen

3 16/1 23/1 Marianne van de Laar & Jose Swinkels

4 23/1 30/1 Ria Vendrig & Ge van Dijk

5 30/1 6/2 Annemieke Lange & Leon van der Kuyp

6 6/2 13/2 Annemarie Zirkzee

7 13/2 20/2 Anna van Putten & Annemieke Lammers

8 20/2 27/2 Margreet de Haas

9 27/2 6/3 Edith Elzenga & Rietje Noordsij

10 6/3 13/3 Anneke Kolen & Diana Cotteleer

11 13/3 20/3 Frans Berkers & Tom Peijster

12 20/3 27/3 Coby Eestermans & Marijke den Heijer

13 27/3 3/4 Mientje & Rien de Graaf

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 31 december naar

nieuwsbrief@pelgrimsherberg.nl

bijdragen zonder opmaak en eventuele foto's apart aanleveren

fijne kerstdagen en een gelukkig 2023 toegewenst

mailto:nieuwsbrief@pelgrimsherberg.nl
http://pelgrimsherberg.nl/

