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Voorwoord
Door: Br Jan Klein Overmeen
Beste mensen,
De winter ligt alweer achter ons. Het mooie weer zit er aan te
komen. Ook voor de pelgrimshoeve komen er weer mooie tijden
aan waarop we kunnen genieten van het weer en de prachtige
omgeving. Ongetwijfeld zullen weer veel mensen de
pelgimshoeve aandoen omdat ze onderweg zijn naar b.v.
Santiago of Assisi. Mensen die op pelgrimstocht gaan om wat
voor reden dan ook. Soms gebeurt het dat ze vanuit de
pelgrimshoeve vertrekken en door de gastheren en gastvrouwen
weggezonden worden. Vaak zijn er dan familieleden of vrienden
bij aanwezig. Dat wordt zeer op prijs gesteld en het is een mooi
initiatief.
De ontwikkelingen op de hoeve gaan gestaag door. Er is al heel veel werk verzet door
Adri en Jack op het gebied van coördinatie en algemeen beheer. Maar we zijn er nog
niet. Het oprichten van de stichting loopt wat vertraging op doordat de beoogde
penningmeester zich heeft teruggetrokken. De overige bestuursleden zijn wel bekend.
Het (groot) onderhoud van de hoeve is ook in volle gang. Voor de komende tijd staat het
dak op de agenda. De dakramen moeten vernieuwd worden en op het stalgedeelte, nu
eet- en huiskamer, van het huis liggen nog asbestplaten onder de pannen die we willen
laten verwijderen. Ook op het atelier en het kippenhok liggen nog asbestplaten. Ook die
zullen worden verwijderd maar dat zou eventueel nog kunnen wachten tot het volgende
jaar.
Beste mensen ik wens jullie allemaal een heel mooie zomertijd. Geniet van de zonnige
dagen die komen gaan. Voor hen die de pelgrimshoeve de komende tijd bemensen veel
succes. Hartelijke groet mede namens de stuurgroep!
Heropening Pelgrimshoeve Kafarnaüm
Door: Jac Naus, namens Jack Wilting en Adri Brooijmans
Dit drietal heeft namens het bestuur een voorzet gedaan voor de heropening i.v.m. het
aantreden van het stichtingsbestuur en de restauratie van de pelgrimshoeve. In het
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weekend van 25 t/m 27 september 2015 willen we een opening, receptie en open dag
gaan organiseren voor onze vrijwilligers, genodigden, inwoners van Vessem en
vrijwilligers van de Jacobushoeve. Voor de uitwerking van de organisatie wil het drietal
een feestcommissie samenstellen. Heeft u, als vrijwilligers, belangtelling in die
commissie mee te doen dan moet u er rekening mee houden dat we voor de
zomervakantie viermaal bij elkaar komen t.w. maandag 11 mei, woensdag 3 juni, woensdag
17 juni en woensdag 15 juli. Na de zomer werken we het hele draaiboek uit. U kunt zich
vóór 11 mei opgeven bij de coördinator van uw werkgroep: Marijke Pouw, Joost Piggen,
Lidwine Klunder, Jac Naus
De Pelgrimshoeve is weer helemaal schoon!
Namens de werkgroep gasthouderschap: Ginie v.d. Berg en Elly Piggen
Op 14 en 15 januari hebben we met een aantal vrijwilligers flink "huisgehouden" in de
hoeve. Niet alleen waren er gastheren en gastvrouwen maar ook mensen van de andere
vrijwilligersgroepen.
We begonnen beide dagen om 8.30 uur met koffie en ondertussen bespraken we wie wat
ging doen. Om 9.00 uur stond iedereen op en begon in groepjes van 2 of 3 enthousiast
aan zijn of haar taak.
Een paar mensen gingen naar de huiskamer, anderen namen de kapel
onderhanden, weer anderen “de goeikaomer”, het kantoor of de
keuken.Om half elf was het tijd voor koffie met gebak en om half een
voor een gezamenlijke lunch. Het was een warme en gezellige sfeer
waarin de verhalen van eenieder weer los kwamen. Ook 's middags
hebben we weer tijd genomen voor koffie of thee. Maar iedereen
wilde toch weer graag aan de slag om het karwei af te maken. Wat
een enthousiasme! Wat een fijne werksfeer en saamhorigheid!
We hebben de eerste dag de benedenverdieping onder handen
genomen: overal het spinrag verwijderd, de radiators van stof ontdaan, gordijnen
uitgeklopt en vitrage gewassen, ramen gezeemd, deuren gesopt, kasten uitgedaan en
opgeruimd en zelfs alle vloerbedekking gereinigd. Ook de keuken, bijkeuken en opkamer
werden weer helemaal “spic en span.” Wat werd er hard gewerkt! Aan het eind van de
middag was beneden alles klaar! Ook boven zelfs al 2 kamers! Dit hadden we niet
verwacht.
Zelfs het duivenhok en fietsenhok zijn flink uitgemest en met een volle aanhanger werd
naar de milieustraat gereden. Moe maar zeer voldaan sloten we rond half vijf de
werkdag af. Enkele mensen bleven vanwege de reisafstand overnachten om de volgende
dag weer mee aan de slag te gaan. Zij werden door Gijs en Mariëtte, het gastechtpaar
van deze week, verwend met een heerlijke maaltijd. Die hadden alles van tevoren al
klaar gemaakt, zodat ze ook de hele dag mee konden helpen. 's Avonds werd er nog
fanatiek gescrabbled.
Op donderdag was iedereen weer fit en van de partij. Weer 12 mensen: 8 mensen die er
gisteren ook waren aangevuld met 4 andere enthousiaste en werklustige vrijwilligers.
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Vandaag stond de bovenverdieping op het programma. We begonnen weer met koffie en
ondertussen werden de taken weer verdeeld. Binnen de kortste keren verdween
iedereen naar boven. Er werd weer flink gewerkt: ook hier veel spinrag en stof
verwijderd. De kasten werden van de muur gehaald, de ramen gezeemd,de deuren en de
vloeren gesopt. (Het beddengoed en de matrassen waren in november al gedaan). De
douches en w.c.'s kregen een goede beurt en de bergruimte bij kamer 8 werd helemaal
leeggehaald en schoongemaakt en veel spullen die daar stonden werden naar de
Jacobushoeve gebracht. Buiten werden de goten nog eens leeggemaakt.
Veel spullen kregen een andere meer logische plaats. Zo werden alle
schoonmaakmiddelen naar één plaats, de werkkast beneden verplaatst. Het kantoor
werd flink opgeschoond en zelfs het atelier werd niet vergeten. Ook hier werd alles
grondig schoongemaakt en de gordijnen gewassen.
Net als op woensdag werden er koffiepauzes ingelast en het gebak met smaak gegeten.
De gezamenlijke lunch was ook weer een gezellig samenzijn.
Al met al is er keihard gewerkt maar vooral waren het twee dagen die we niet hadden
willen missen. De sfeer was geweldig! De leden van de werkgroep gasthouderschap willen
iedereen bedanken die deze dagen tot een succes hebben gemaakt. Bovenal willen we
Gijs en Mariëtte bedanken, omdat ze niet alleen keihard meewerkten, maar die
bovendien ook goed voor onze inwendige mens zorgden.
Verhalendagen
Door: Marijke Pouw
Het begint bijna een traditie te worden. Voor het derde jaar op rij heeft de regio
Zuidoost-Brabant van het Genootschap van St. Jacob geslaagde “Verhalendagen”
gehouden. Steeds waren ze te gast in de pelgrimshoeve Kafarnaüm in Vessem. Een
ruimte, die zich erg goed leent voor een dergelijke, intieme bijeenkomst. Zowel op 17
januari als op 31 januari zat de zitkamer van de hoeve propvol. Op beide dagen waren er
6 verschillende vertellers. Ze namen ons mee op hun tocht, naar Santiago de
Compostella, Rome of een deel van de Duitse “Jakobsweg”. Boeiende verhalen, soms met
prachtige beelden, werden er verteld. Alle aspecten van het pelgrimeren kwamen aan
bod: bijzondere ontmoetingen, tegenslag, geluksmomenten ( Jacobusmomenten),
verwerking van problemen, doorzetten, eenzaamheid, vriendschap, liefde, onzekerheid,
invloed van het weer, enz. Voor luisteraars, waren er vele momenten van herkenning. Het
was geweldig om te merken dat in deze bijzondere sfeer vertellers hun diepe roerselen
durfden te delen met anderen. Zoals een van de vertellers het uitdrukte: “Je
achterkant van je ziel laten zien”. Verheugend was ook dat er op beide dagen een
jongere haar/ zijn verhaal over de pelgrimage kwam vertellen. Dat deden ze trouwens
erg goed. Conclusie: Geslaagde dagen, zeker voor herhaling vatbaar.
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Een goed gezelschap
Door: Stef Renskens
Vrijdagmiddag 27 februari, het was kwart voor vier, kwam ik aan op de Pelgrimshoeve te
Vessem. Bij de voordeur aanbellen blijkt in Noord-Brabant minder gebruikelijk dan in
Gelderland waar ik zelf vandaan kom. Vrolijk werd er opengedaan en stond ik ook in oog
met de gastvrouw en gastheer ‘Het kan goed jaren geleden zijn dat deze deur is
geopend’. Ik zette mijn spullen neer en trad de woonkamer binnen. Ik zat nog maar net ,
of de bel ging, de voordeur ging voor een tweede keer in jaren open. Onder het genot
van een kopje thee en een plakje peperkoek werden we welkom geheten en begonnen we
met een voorstelronde. Waarom wil je de weg naar Santiago bewandelen? Ik bekende
dat ik na het zien van een documentaire simpelweg dacht ‘Dat ga ik ook doen!’. De
beweegredenen varieerden van uitdaging tot het zoeken naar rust, maar vooral
bezinning. In een maatschappij waarin alles maar moet en alles zo gehaast is, blijk ik niet
de enige die het tempo een tandje lager wil zetten en bij mezelf te rade wil gaan.
Vervolgens gingen we naar het kapelletje. Ik had mijn jas al aangetrokken, maar dat
bleek niet nodig. Het kapelletje bevond zich al in de pelgrimshoeve. Toen we eenmaal op
de van Spaans hout gemaakte stoelen zaten keken we om ons heen en werd er een lied
ingezet. Het ‘O God’ (O God, celebrate God, sing it with an open and a joyful heart, O
God, celebrate God, sing it with an open heart) werd gezongen en telkens werd de God
vervangen door de naam van iemand in de kring. Toch wel leuk om toegezongen te
worden! Het avondeten was formidabel. Een heerlijke groentesoep, rijst met groente en
saté en afsluitend vla met aardbei. Het eten smaakte extra goed, gezien we in fijn
gezelschap waren. Maar het mooiste van het avonddiner was toch wel de afwas. Vrolijk
werd deze in hoog tempo weggewerkt. Zo zie je maar weer dat ook de minder fijne
klusjes tot een waar spektakel omgetoverd kunnen worden, als je het samen doet.
Eenmaal in het atelier kwam de route naar Santiago aan bod. Vanuit welk plaatsje kun je
het beste beginnen met lopen? Zijn er meerdere mooie routes? Wat heb je nodig om
niet de weg kwijt te raken? Deze vragen werden beantwoord. Eenmaal terug in de
woonkamer zat daar Broeder Fons. Hij begon een indrukwekkend verhaal met als rode
draad ‘heb geloof en laat het maar gaan’ dan valt alles vanzelf op zijn plek. De
verhaalvertelling was een belevenis op zich, zelden werd ik zo meegetrokken in een
verhaal. Het was een opeenvolging van zorgvuldig gekozen woorden, waarin de wijsheid
van deze man doorklonk en waarvan de boodschap zonder enige twijfel bij iedereen
aankwam. De avond werd voortgezet middels een uitermate gezellige borrel waar
mensen verhalen deelden en waar de tocht naar Santiago uiteraard het veelbesproken
onderwerp was. De gesprekken waren werelds en vooral heel open, fijn om mee te mogen
maken. Met de vroege ochtendwandeling in het vooruitzicht ging rond middernacht toch
het licht uit en begaf een ieder zich naar zijn of haar slaapplek. Zelf deed ik die nacht
bijna geen oog dicht, ik zat boordevol energie van de geweldige eerste dag tijdens het
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pelgrimsweekend. Zonder eten in de maag stonden we om half 8 allen klaar om de stilte
wandeling te beginnen. Geweldig om mee te maken en mooi om te zien dat het eigenlijk
heel erg makkelijk is om samen te zijn zonder woorden te hoeven delen. En een ieder
dacht nog aan de woorden van Broeder Fons ‘de wind moet ertussen kunnen’, dus liep
iedereen op gepaste afstand van elkaar, ieder met zijn eigen gedachten. Tijdens deze
wandeling van pakweg een uur kreeg ik al een voorproefje van de Santiago, wat mij opviel
was dat de dagelijkse zorgen die ik eigenlijk altijd bij me draag compleet verdwenen
waren en er een groot gevoel van rust bij me heerste. Zo rustig als het buiten was, zo
rustig was het ook van binnen. Misschien moet ik eens vaker een ochtendwandeling doen!
Na een kort bezoek aan een stilte kapel liepen we door naar een kruis waar je een
steentje neer kon
gooien met al je
zorgen erin. Eenmaal
terug aan de eettafel
zat ik vooral in eigen
gedachten. De
woorden van Broeder
Fons schoten mij
weer te binnen en ik
besloot mijn zorgen
weer los te laten en
vooral te genieten van deze mooie dag. Hierna kregen we de gelegenheid om een
Jacobsschelp en/of credential te kopen en dat liet ik dan ook niet na. Vervolgens
kwamen we allemaal weer bij elkaar in het kapelletje en lagen er een veeltal omgekeerde
kaartjes op tafel met vragen en quotes over de Santiago. Een voor een pakten we er een
en lazen we voor wat er op het kaartje stond, geweldig om te horen wat de verschillende
teksten voor betekenis hadden voor iedereen. Zelf had ik wat moeite de juiste woorden
te vinden om te reageren op mijn gekozen kaartje, maar ik werd positief verrast door
anderen die feilloos konden verwoorden wat ik wilde vertellen. De dag liep al bijna ten
einde na een geweldige lunch en mooie gesprekken. Voor het zover was om elkaar een
‘Bon Camino’ te wensen, keken we nog een film over de pelgrimstocht naar Santiago. Voor
mij is het wel duidelijk, ik wil de tocht zo snel mogelijk beginnen! Na wederom enkele
mooie woorden van Broeder Fons werd het tijd om afscheid te nemen. Vreemd hoe je in
zo’n korte tijd elkaar kunt leren kennen. Voor mij was dit dan ook het hoogtepunt van
het weekend, niet de informatie maar de mensen. Zoals Broeder Fons zei ‘hier gaat het
om, lopen met vele anderen’. Voor mij gaat de voettocht eind augustus beginnen, na zo’n
geweldig weekend kan ik alleen nog maar enorm nieuwsgierig zijn naar al die mensen die
ik nog ontmoeten ga onderweg. Aan allen die ik heb ontmoet: Bon Camino! En tot
weerziens!
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Tip en tops
Door: Ginie van den Berg, namens de werkgroep gastheerschap
secretariaatgastheerschap@upcmail.nl
Sinds vorig jaar worden de gastheren/vrouwen gevraagd na afloop van hun week een
formulier in te vullen met Tips en Tops. Deze worden in een overzicht vastgelegd en
maandelijks in de werkgroep gastheerschap besproken. Aan de hand van deze Tips en
Tops wordt bekeken welke acties nodig zijn en wie deze gaat uitvoeren. Soms moet er
iets gerepareerd worden en andere keer wat aangeschaft enz.
Ook de Tops zijn voor ons belangrijk om te weten. Vaak gaan deze over de tevredenheid
van gastheren/vrouwen en over de dankbaarheid van de pelgrims of het grote aantal
bezoekers dat ontvangen is.
Ook bij de opmerkingen staan vaak nuttige zaken waar wij als werkgroep gastheerschap
wat mee kunnen.
Wij hebben het liefst dat de Tips en Tops per e-mail worden verstuurd, als dat niet lukt
dan kan de papieren versie dienst doen
Overnachten in de Burgos- of Astorga-kamer ?
Door: Frans Berkers, Namens de werkgroep Gastheerschap
Ja, dat kan tegenwoordig in de pelgrimshoeve Kafarnaüm. Om nog meer het karakter van
een pelgrimshoeve te benadrukken, hebben de slaapkamers een naam gekregen. De
kamers 1 t/m 6 zijn genoemd naar een belangrijke Spaanse plaats op de Camino. Omdat
we niet alleen een pelgrimshoeve zijn voor Santiago-gangers, maar ook andere pelgrims
welkom zijn, hebben de kamers 7 t/m 11 namen van pleisterplaatsen op weg naar Rome
gekregen.Onze vrijwilliger, Herman Bevers, heeft voor elke kamer een symbool met de
naam van de stad gemaakt. Voor de
“Spaanse” kant hangen er prachtige
houten schelpen ( natuurlijk) met
de plaatsnaam op de deur. Voor de
“Rome-tocht” heeft hij het Tauteken gebruikt. Het is de bedoeling
dat iedere kamer ook iets eigens
van de stad te zien geeft. Daar
kunt u ons bij helpen om deze
kamers dat speciale tintje te
geven. We denken dan op de eerste plaats aan foto’s van de stad. Maar ook een verhaal
over een bijzondere gebeurtenis, die u in deze stad hebt beleefd of een mooi gedicht.
Hebt u iets wat we kunnen/ mogen gebruiken; neem dan contact op met Lidwine:
secretariaatgastheerschap@upcmail.nl.
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De namen van de steden ( die wij gekozen hebben) zijn voor Spanje: Roncesvalles,
Burgos, Puente la Reina, Astorga, O’Cebreiro en Leon.
Voor Italië: La Verna; Spoleto; Gubbio; Greccio; Assisi.We zijn ons terdege bewust, dat
er evengoed mooie andere namen gekozen konden worden.
We hopen op vele reacties.
Beste tuinvrienden van Kafarnaüm,
Door: Joost Piggen
We hebben een prachtige tuin waarin een aantal prachtige grote bomen staan. In enkele
van de bomen groeit meer of minder klimop. Tijdens de rondwandeling op de
vrijwilligersdag van 10 januari waren er enkele deelnemers die bij hoog en bij laag
beweerden dat dit schadelijk was voor de betreffende bomen. Ik was er van overtuigd
dat dit niet zo was omdat klimop geen parasiet is in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
maretak.
Om dit te staven stond er in het dagblad Trouw van 26 januari 2015 een passend stukje
hierover, geschreven door Koos Dijksterhuis. Koos Dijksterhuis is bioloog en schrijft
dagelijks een natuurstukje in Trouw.
Hieronder volgt het stukje van Koos
Dijksterhuis over de klimop.
“Klimop is niet schadelijk voor de boom
waar het in klimt. Klimop klimt in, U leest
het goed. In de winter wordt de groene
jas van klimop zichtbaar, strak om de
stam, alsof de natuur aan freeknitting
doet. Er zijn duizenden
bomenliefhebbers in oorlog met klimop.
Zij menen dat klimop de boom leegzuigt.
Gek genoeg weten ze drommels goed dat
ze klimop onderaan de stam moeten doorhakken, om de klimmers te doden. Klimop haalt
zijn voeding uit de grond, niet uit de boom. Klimop is een van onze varianten op de
tropische liaan. Een oude klimop kan in de grond staan met stammen van een decimeter
dik. Klimopwortels concurreren met boomwortels om voeding en water, maar de boom
heeft daarin een voorsprong. De boom is er eerder dan de klimop en heeft langere
wortels. Een boom moet het gewicht van de klimop wel torsen, als een draagmoeder ofvader. Maar vlak rond de stam lijkt me dat voor een gezonde boom geen probleem.
Sterker nog: een krakkemikkige boom wordt door een klimopkorset eerder overeind
gehouden dan omvergetrokken. Bovendien beschermt klimop de boom tegen hagel en
ijzige wind. In de zomer, als er om zonlicht gewedijverd wordt, vormt de boom zijn
bladerkruin om de klimop heen en is de boom alweer in het voordeel.
Zoiets heb ik eerder beweerd en toen bleek ik een heilig huisje te ontheiligen, want
tegen alle feiten in bestaat er een anti-klimop-geloof, dat nog dieper geworteld is dan
de klimop zelf. De volgelingen van dit geloof hakken klimop in de tuinen, langs lanen en
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tot diep in de bossen. Ik zie hen nooit,ik vind alleen hun verwoestende sporen. Wat een
energieverspilling, wat een zinloos geweld.” Koos Dijksterhuis
Nog een kleine toevoeging mijnerzijds:
De klimop is daarnaast een bijzonder waardevolle plant: door zijn late bloei is het een
zeer belangrijke drachtplant voor insecten en dan met name voor de bijen. In het late
najaar is het door zijn overvloedige stuifmeel en nectar van overwinteringsbelang voor
de bijenvolken. En ook voor verschillende vogelsoorten is de klimop van groot belang. In
het late najaar en in de winter zijn de bessen van de klimop voor verschillende vogels,
zoals merels en lijsters. een belangrijke voedselbron
En last but not least is dichte klimop een ideale broed- en slaapplaats voor verschillende
vogelsoorten zoals o.a. de winterkoning, de roodborst, de huismus en de merel.

Gastheren en gastvrouwen in de komende periode
Week 17 Arie van Boekel en Adri Brooijmans

Week 25

Week 18 Hetto en Marian Woudstra

Week 26 Ans van Paasschen en Clasina Buijs

Week 19 Bea bakker en Louise Kotten

Week 27 Riky en Herman ten Buuren

Week 20 Anne Heynen en Wiel van Hoorik

Week 28

Week 21 Caty en Ingrid Kuyper

Week 29 Ginie en André v.d. Berg

Week 22 Mariëtte en Gijs Mettler

Week 30

Week 23 Babs Oosterwijk en Agnes Semmekrot

Week 31 Mariëtte en Gijs Mettler

Week 24 Corrie Feenstra en Tilly Tighelaar

Week 32 Johan v.d. Boom en Arie v. Boekel

Kopij nieuwsbrief
We willen deze nieuwsbrief viermaal per jaar uitbrengen: januari, april, juli en oktober.
De kopij kan voor de 15e van de maand worden ingestuurd naar
info@pelgrimshoevekafarnaum.nl of jjmnaus@gmail.com
Aan– of afmelden van de nieuwsbrief
Kent u iemand die onze nieuwsbrief graag zou willen
ontvangen?

Mail

jjmnaus@gmail.com
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