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23 juli, dag van de pelgrim, speciale viering Jacobsdag in de Martinuskerk, Gaanderen.
Op 23 juli organiseert het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, regio Arnhem-Nijmegen
samen met de Augustinus-Martinus geloofsgemeenschap in Gaanderen de viering van de
naamdag van apostel Jacobus, de dag van de pelgrim. Wat deze viering zo bijzonder maakt
is dat naast de traditionele pelgrimsdienst er een lezing over spiritualiteit van het
pelgrimeren door broeder Thomas Quartier op het programma staat. Bij de voorbereiding
van de dag is veel aandacht gegeven aan de diversiteit in geloof en spiritualiteit van de
hedendaagse pelgrim. Beide onderdelen van de dag zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Wat onderscheidt een pelgrim van een wandelaar, wat drijft hem/haar? Wat doet iemand
besluiten om de deur achter zich dicht te trekken en met 10 kg zorgvuldig geselecteerde
bagage op zijn rug onderweg te gaan op een onbekend pelgrimspad van 1, 2 of 3 maanden
naar Santiago de Compostella? Belangrijke/ingrijpende gebeurtenissen in iemands leven,
zoals een scheiding, een sterfgeval of een een burn-out kunnen aan de basis staan van zo’n
beslissing. Vaak ook gaan mensen op pad bij de afsluiting van een bepaalde fase in hun
leven, zoals bijvoorbeeld bij pensionering of als de kinderen het huis uit zijn. In alle gevallen
is er de behoefte om een tijdje los te komen van de dagelijkse gedachtepatronen en
activiteiten om rust en ruimte te creëren voor nieuwe inspiratie en gedachten.
In een bont, internationaal gezelschap van mensen met een open mind en luisterend oor,
trekken de pelgrims van herberg naar herberg. Soms samen, soms eenzaam en alleen.
Soms met een prachtig uitzicht, soms in de bergen met amper zicht door de mist. Soms heel
heet, soms koud. En dan, als de etappes zich aaneen rijgen en het besef van tijd is
verdwenen kan het volmaakte moment zich voordoen en wordt er Inspiratie en/of geestelijke
rust gevonden. Het zijn deze spirituele momenten die er mede voor zorgen dat het leven van
de pelgrim voor de camino er anders uitziet als er na.
Herkent u zich in de behoefte “een tijdje weggaan uit de hectiek van alledag”? Vindt u het
een onderwerp spiritualiteit boeiend? Dan is deze dag van de pelgrim in Gaanderen zeker
interessant voor u. Tussen de hoofdactiviteiten door is er uitgebreid gelegenheid om uw
vragen te stellen aan de aanwezige caminogangers.




De morgen wordt begonnen om 10.30 uur met een pelgrimsdienst in de Martinuskerk in
Gaanderen. Voorganger is diaken Cor Peters. Begeleiding door een koor van 40
enthousiaste leden. Tijdens de dienst zal aan de aanwezigen gelegenheid worden
geboden om hierin een persoonlijke pelgrimsinvulling te geven door een meegebrachte
steen of andere drager, met hierop hun “zorg”, achter te laten op een nog aan te geven
plek. Dit ritueel bouwt voort op de eeuwen oude pelgrimstraditie bij het Cruz de Ferro.
Aan het eind van de dienst zal de pelgrimszegen worden gegeven aan hen die dit jaar op
Camino gaan.
Na de koffie en de broodjes zal broeder Thomas Quartier ons om 12.15 uur meenemen
in een lezing over spiritualiteit van het pelgrimeren. Iedere pelgrim kent zijn eigen
spiritueel proces tijdens het lopen of fietsen op de camino. Deze uitdagende stelling geeft
in de huidige tijd wellicht te denken. De motieven van pelgrims om op pad te gaan, zijn
namelijk heel verschillend. Toch zit er een belangrijke overeenkomst, je maakt namelijk
een verandering mee die soms je hele leven betreft. In deze lezing zal broeder Thomas
Quartier, benedictijnermonnik van de Willibrordsabdij in Doetinchem, pelgrim en
theoloog, ons meenemen op een spirituele ontdekkingsreis naar die transformaties. Het
zijn allemaal rituele overgangen: vóór de camino was je leven anders dan erna!

23 juli 2017, dag van de pelgrim, viering Jacobsdag, Gaanderen

Thema:
ALS PELGRIM
ONDERWEG

Programma

Bereikbaarheid kerk

Kosten
Aanmelden

10.30 uur. Aanvang van pelgrimsdienst in Martinuskerk,
Kerkstraat 70 in Gaanderen. Voorganger diaken Cor Peters.
11.45 uur koffie met broodje voor alle aanwezigen ( achter in
de kerk )
12.15 uur lezing Prof. Dr .Thomas Quartier OSB lezing ,, De
spiritualiteit van het pelgrimeren : “een rite de passage ", in de
kerk.
Parkeren wordt voor aanvang van de dienst door
verkeersregelaars in goede banen geleid. Voor mensen met
openbaar vervoer: het is 15 min lopen vanaf het N.S. station
Gaanderen. Stoptrein Ah-Ww aankomst 10.12 uur. Mis deze
trein niet want hij gaat maar 1 maal per uur.
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.
Er is geen aanmelding noodzakelijk voor deze activiteiten. Voor
vragen over het programma of anders: e-mail aan
regio.arnhem-nijmegen@santiago.nl.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Cor Peters van AugustinusMartinus Gaanderen e:c.peters@mlparochie.nl of John Segers, Genootschap van Sint
Jacob, regio Arnhem-Nijmegen e:regio-Anrhem-Nijmegen@santiago.nl, 026-3815666

