
Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela
secretariaat: Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

hola.redactie@compostelagenootschap.be  •  hola.verzendlijst@compostelagenootschap.be
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De communicatie van pelgrims ... Wanneer schrijft iemand daarover eens een boek? Geen boek over de honderden boeken geschreven door pelgrims, ook niet over de dui-
zenden websites, maar een boek over al die kleine briefjes. De briefjes naar ...God, Jakobus, ‘de’ mensen, de andere pelgrims, naar Jef, Jan en Marie die vast enkele dagen 
later voorbij komen ... De briefjes en stenen aan het Cruz de Ferro, bij andere kruisen, in ‘gebedsintentieboeken’, op prikborden in kerken en refugios. Wie wil met wie com-
municeren en waarover? Welke ‘geheimen’ gaan er schuil achter enkele woorden? Hoe schrijven we daarover zonder een aanslag te plegen op de privacy van pelgrims ...?
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¡Hola! verschijnt de eerste dag van elke maand, behalve in augustus.
Redactie: Ludo Van Lint, ludo.van.lint@telenet.be. 
Werkten mee aan dit nummer: Dirk Aerts, Jos Belmans, Ria Bruggen, Luc De Bolle,  
Luc Holsters, Herman Merckx, Hugo Morael, Riet Van Cleuvenbergen.
Vormgeving: Marc Peeters, De Wrikker.
Verantwoordelijke uitgever: Freddy Du Seuil, Morganietstraat 9, 9000 Gent.

Lezersbrieven en zoekertjes zijn altijd welkom!
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Zaterdag 10 mei  Lier. Historische stadswandeling.

Zaterdag 17 mei  Brussel. Compostelawandeling.

Zaterdag 24 mei  Tongeren. Pelgrimeren naar Maria.

Zaterdag 21 juni  Essen. Langs de ‘dodendraad’.

Van 7 tot 13 jul  Wandeltocht langs de Via Brugensis.
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natIonaal

 ’t Genootschap

WERKGRoEPEn En PRoJECtEn

Infopunt op zaterdag: hulp voor al je tochtplannen!

Het  secretariaat van het Genootschap is ‘s zaterdags open als infopunt. 
Het  infoteam bestaat uit een dertigtal leden met stap- en/of fietserva-
ring op tal van pelgrimswegen. 
Je kunt er ook onze bibliotheek raadplegen. En de pelgrimswinkel 
biedt gidsen, naslagwerken en pelgrimsgadgets aan.
Open van 10 tot 16 uur, behalve in de kerstvakantie, op paaszaterdag, 
op feestdagen en in juli en augustus.

De openingsdata, met de namen van de teamleden:
3 mei  Luc Holsters, Daniël Dierickx, Lena De Buck
10 mei  René Sterckx, Dirk De Smedt, Yvonne Roelof
17 mei Jos Belmans, May Van Miert, Emiel De Smedt
24 mei René Henquet, Gilbert Organe, Roos Bossuyt
31 mei Magda Cumps, Daniël Dierckx, Lena De Buck
7 juni  Luc Holsters, Emiel De Smedt, Yvonne Roelof

Een lijst met informatie over hun ervaring vind je op
www.compostelagenootschap.be. 

Je kunt  ze ook hier aanklikken: 
Medewerkers Infopunt: tochtervaring.
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Niet alleen de Camino Francés brengt je naar Santiago. De medewer-
kers van het Infopunt informeren je ook over andere routes. 
Foto: Camino Mozarabe.

http://www.compostelagenootschap.be/Resources/PageParts/446/tochtervaring%20medewerkers%20061213-2.doc
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Pelgrimswinkel

Pelgrimspaden
Het Genootschap werkt hard aan nieuwe 
edities van de topogidsen voor de pel-
grimswegen door België. 
Nieuwe edities voor de Via Monastica en 
de Via Limburgica zijn ondertussen ver-
schenen. 
Prijs: € 11.
Er is een beetje vertraging maar natuur-
lijk verschijnen de volgende maanden 
nieuwe edities van de Via Brabantica, van 
de Via Scaldea en van de Via Brugensis. 
In alle gidsen vind je voortaan een be-
schrijving van Nederland door België tot 
(ver) in Frankrijk.

Pelgrimspaden in de Lage Landen

Via Monastica

Vessem
Postel
Tongerlo
Averbode
Zoutleeuw
Namen
Leffe
Givet
Rocroi

Pelgrimspaden in de Lage Landen

Via Limburgica & Via Monastica

Thorn
Maaseik
Alden Biesen
Tongeren
Rutten
Waremme
Cognelée

Namen
Leffe
Givet
Rocroi
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 Regionieuws

Regio Antwerpen: Herman Van Hees
regioantwerpen@compostelagenootschap.be
Regio Kempen: Christ’l Beyers
regiokempen@compostelagenootschap.be
Regio  Limburg: Egfried Grauls
regiolimburg@compostelagenootschap.be
Regio Leuven: Jos Belmans
regioleuven@compostelagenootschap.be
Regio Mechelen: Luc Holsters
regiomechelen@compostelagenootschap.be

Antwerpen

Kempen

Limburg

Leuven

Mechelen

Zenne-Dender

Gent

Zuidwest

Brugge-Kust

Regio Zenne-Dender: Luc De Bolle
regiozennedender@compostelagenootschap.be
Regio Gent: Johan De Ridder
regiogent@compostelagenootschap.be
Regio Zuidwest: Frans Maertens
regiozuidwest@compostelagenootschap.be
Regio Brugge-Kust: Yvonne Roelof
regiobruggekust@compostelagenootschap.be

De regio waartoe jij als lid behoort, staat vermeld op je lidkaart.
Een lijst van de gemeenten per regio kun je hier aanklikken.

GEnootSChaP-REGIo’S   Een overzicht van de regio’s in het Vlaams Compostelagenootschap.

http://www.compostelagenootschap.be/article.aspx?id=105
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Een ‘attractie’ voor wandelaars en zeker voor pelgrims langs de Damse 
vaart: een zelf te bedienen veerpontje met een wel heel toepasselijke 
naam!

REGIo BRuGGE-KuSt

Van 7 tot 13 juli
Van Sluis naar Mortagne du nord langs de Via Brugensis

Regio Brugge organiseert een zevendaagse tocht langs de Via 
Brugensis en een stukje langs de Via Scaldea. 
De tocht loopt van Sluis via Brugge, Roeselare, Menen en 
Doornik naar Mortagne du Nord, net over de Franse grens. 
Uiteraard staan ook bezoeken aan diverse bezienswaardig-
heden op het programma. Op een militaire begraafplaats 
staan de deelnemers even stil bij Den Grooten Oorlog. 
In Doornik is een verbroedering gepland met het Waals Ge-
nootschap. Dat zorgt ook voor een geleide stadswandeling.
Logies: meestal in scholen. 
Busvervoer van Brugge naar Sluis en van Mortagne naar 
Doornik. 
Dagafstanden: 23, 24, 27, 21, 30, 11 en 15 km.

Meer praktische info, de prijs en een inschrijvingsformulier 
vind je (binnen enkele dagen) op de website van het genoot-
schap, 
www.compostelagenootschap.be.
Klik op Diensten>Activiteitenkalender.
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REGIo KEMPEn

Essen, zaterdag 21 juni 
Rond en omtrent de dodendraad
Tijdens WO1 plaatsten de Duitsers een afsluiting onder stroom aan 
de Nederlandse grens om vluchtelingen tegen te houden. In dit her-
denkingsjaar bezoeken we met een gids de herinneringen aan deze 
‘dodendraad’.  Op het programma: een fietstocht, een gezamenlijk 
middagmaal en een wandeling.
Meer info in de volgende ¡Hola!.
Regio Kempen: christl.beyers@telenet.be.
Info over de ‘dodendraad’ in Essen: www.dendoodendraad.be.

REGIo lIMBuRG

tongeren, zaterdag 24 mei
Pelgrimeren naar ‘Maria, oorzaak onzer Blijdschap’
Voor de zesde keer werkt het Genootschap mee aan de pelgrimage 
naar Tongeren. Vanuit vijf richtingen stappen pelgrims naar ‘Maria-
Oorzaak-onzer Blijdschap’. 
De vertrekplaatsen:
- As (44 km), Oud-Waterschei (37 km), Alden Biesen (15 km).
- Bilzen (25 km), Alt-Hoeselt (12 km)
- Sint-Truiden (22 km), Helshoven (15 km).
- 's Gravenvoeren (50 km), Maastricht (34 km), Bassenge (18 km)
- Wellen (25 km), Kortessem (18 km), Vliermaal (14 km).



Tongeren is het oudste Mariaheiligdom aan de 
noordkant van de Alpen. Om de zeven jaar trek-
ken de Kroningsfeesten tienduizenden bedevaar-
ders. Sinds 2009 heeft Tongeren ook weer aange-
knoopt bij de veel oudere traditie, ‘Pelgrimeren 
naar Maria’, met pelgrimstochten uit vele wind-
streken naar de basiliek. Het beeld ‘Maria, oor-
zaak onzer blijdschap’ dateert uit 1479.
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Er is busvervoer naar de zeven verst gelegen vertrekplaatsen (reserve-
ren verplicht, € 2). Pelgrimszegen bij de grotere startplaatsen. 
De dag sluit af met een viering om 18.30 u. (reserveren). 

Gratis, maar inschrijven is verplicht via 
www.dekenaattongeren.be/pelgrimage. 
Uitgebreide informatie vind je op die website. 
Graag ook een mailtje naar riet.vancleuvenbergen@telenet.be.

REGIo MEChElEn

lier, zaterdag 10 mei
historische stadswandeling
Onder leiding van stadsgidsen bezoeken we onder andere het begijn-
hof, de Zimmertoren, het stadhuis en de Sint-Gummaruskerk.
Pastoor Jan Verheyen ontvangt ons in de Sint-Jakobskapel voor een 
bezoek met een spiritueel moment en de pelgrimszegen.

Afspraak om 9.15 uur in Het Moment aan de Grote Markt 40. 
We verwelkomen je met koffie én een Liers vlaaike. ’s Middags eten 
we op hetzelfde adres. 
Vanaf 16.30 uur zakken we af naar Café  ‘De ware Jakob ‘.

Prijs: € 30 per persoon (maaltijd plus koffie en één drank; stadsgids).
Info en inschrijving: zie www.compostelagenootschap.be onder  ‘ac-
tiviteitenkalender’.

De Sint-Gummaruskerk. Zuivere Brabantse hooggotiek. Alleen al een 
halve dag waard. En voor de natuurliefhebbers, nog een uurtje om met 
de verrekijker naar de slechtvalken rond de toren te kijken.

St.-Jakobskapel, Jakobus boven de 
deur. Anno 1383 maar in WO1 

helemaal uitgebrand.
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REGIo ZEnnE-dEndER

Brussel, zaterdag 17 mei
Compostelawandeling
De gloednieuwe regio Zenne-Dender organiseert als eerste activiteit 
een Santiagowandeling in Brussel, met een gids. 
We wandelen langs de St.- Michielskathedraal, de Grote Markt en 
de O.-L.-Vrouw-van-Goede-Bijstandskerk naar de Kapellekerk. In de 
Bijstandskerk bezinnen we ons even over de camino. 
Na de wandeling is er nog tijd voor De Ware Jakob: een babbel met 
een drankje, aangeboden door Regio Zenne-Dender in café Het 
Goudblommeke in Papier.

Afspraak om 13.30 uur in de lokettenzaal van Brussel-Centraal.
Deelname: € 8.
Inschrijving noodzakelijk! 
Mail naar regiozennedender@compostelagenootschap.be, met ver-
melding van het aantal personen, naam, telefoon-  en lidnummer(s).
Tegelijk stort je vóór 5 mei het juiste bedrag op rekening BE16 0017 
0228 9574 van het Compostelagenootschap, Regio Zenne-Dender. 
Vermeld ‘17mei Brussel’, lidnummer en aantal personen. 
De inschrijving is pas definitief na betaling. Gestorte bedragen beta-
len we niet terug.
Info: Luc De Bolle, 0473 95 25 85 
of op www.compostelagenootschap.be.

 Jakobus in het noordportaal van 
de Brusselse kathedraal. 

 O.-L.-Vrouw-van-Bijstandskerk, 
deurstijl. In de middeleeuwen stond 
er hier een St.-Jakobshospitaal en –
kapel. 
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 Vlaanderen, Europa, el mundo

lanGS dE PElGRIMSWEGEn

10

47
mei  2014¡HOLA!

nieuw: Genève – lyon
Al vele jaren is er een jakobsroute van Genève naar Le Puy. De Asso-
ciation Rhône-Alpes des amis de Saint-Jacques realiseerde nu ook een 
bewegwijzerde route van Genève via Nantua naar Lyon. Vandaar kun 
je verder naar Le Puy.
Een beknopte beschrijving van de nieuwe route vind je op 
www.amis-st-jacques.org.
Bij dit genootschap kun je ook terecht voor gidsen met praktische in-
formatie voor de routes van Cluny naar Le Puy, van Genève naar Le 
Puy en van Genève naar Arles.

Logies langs de Spaanse pelgrimswegen
www.caminodesantiago.consumer.es   
www.caminosantiago.org 
www.camino.xacobeo.es 
www.alojamientoscaminosantiago.com
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hospitaleros gevraagd
Kandidaat hospitalero? Ben je bereid om de handen uit de mouwen te 
steken? Heb je wat talenkennis? Heb je een luisterend oor? 
Op vele plaatsen langs de pelgrimswegen ben je erg welkom. Je moet 
niet lang zoeken op het internet.

De herberg El Nogal in El Burgo Ranero (40 km voor León) zoekt nog 
voor dit seizoen (tot 1 november) enkele hospitaleros voor periodes 
van twee weken. Er zijn dertig bedden. Eén hospitalero per periode is 
voldoende maar twee kan ook. 
In de herberg kunnen dertig pelgrims overnachten. Je moet geen eten 
klaarmaken en voor je eigen maaltijden is er een klein keukentje. 
Je moet gewoon pelgrims ontvangen en helpen waar nodig. Een 
beetje Spaans spreken is geen absolute voorwaarde, maar is natuurlijk 
handig en wenselijk, zeker als je er alleen voor staat.
Teresa Baños, de contactpersoon van El Nogal, zou het waarderen om 
in elk geval tot jouw aankomst in het Spaans te kunnen communice-
ren, om misverstanden te voorkomen. 
Je kan mailen naar jelnogal@yahoo.es. 
Informatie kun je ook krijgen bij Han Hoevenaars van de Nederland-
se werkgroep hospitaleren: han55@ziggo.nl.
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Pelgrims wachten geduldig tot de hospitalero’s weer aan het werk gaan. 
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huiskamer der lage landen
Ook dit jaar ben je in Santiago welkom in de Huiskamer der Lage Lan-
den. Je kunt er je verhaal vertellen, een kop koffie drinken of informa-
tie opvragen. 
De Huiskamer is verhuisd naar een nieuwe locatie, en wel naar het 
Pelgrimsbureau aan de Rúa do Vilar 3. 
Van 2 mei tot 17 oktober, elke dag van 10 tot 17 uur.

nieuwe Compostelas
Naast de Compostela zoals we die allemaal kennen 
kun je voortaan in het Pelgrimsbureau ook een Cer-
tificado de distancia krijgen met vermelding van de 
vertrekplaats, de route, het aantal kilometer en of je 
fietser, wandelaar of ruiter bent.
Groepen kunnen voortaan vooraf hun compostelas 
laten klaarmaken zodat ze niet meer in de rij hoeven 
te staan.
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PElGRIMSGIdSEn

Conrad Stein

Bij de Duitse uitgeverij Condrad Stein verschijnen dezer dagen op-
nieuw een paar gidsen voor Jakobswege. 
* Een topogids voor de Linksrheinischer Jakobsweg, een verleden jaar ge-

opende jakobsroute van Keulen via Bonn en Koblenz naar Bingen. 
 Prijs: ca. € 10.  
 www.conrad-stein-verlag.de
* In juni verschijnt Spanien: Camino Inglés. De route loopt van de ha-

venstad Ferrol naar Santiago. Afstand: 120 km. Een mooie route 
voor wie na aankomst in de apostelstad nog enkele dagen wil stap-
pen. Een alternatief voor de route naar Fisterra en Muxía. 

 Prijs: ca. € 13.
* Overigens kun je van de site van onze Engelse collega’s nog altijd een 

gratis gids voor de Camino Inglés downloaden. 66 blz., maar geen 
kaarten.

 www.csj.org.uk 

Camino del Norte: Nederlandstalige Rother

Bij uitgeverij Elmar verschijnt in juni een Nederlandse vertaling van 
de Rothergids voor de Camino del Norte, de kustroute, van Irún naar 
Compostela. Negenentwintig etappes plus vier naar Finisterre (Fister-
ra) en Muxía. Een praktische gids met ook logiesinformatie en hoog-
teprofielen.  Prijs nog onbekend. 
Bij dezelfde uitgever verscheen eerder een gelijkaardigze gids voor ‘De 
Spaanse St.-Jakobsroute’ (Camino Francés). Die kost ca. € 17 en is ook 
verkrijgbaar bij het Vlaams Genootschap.
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Dwars door Zwitserland

Bij Rother verscheen een tweede editie van de Rother Wanderführer Ja-
kobswege Schweiz.  36 etappes, van Konstanz aan het Bodenmeer naar 
Genève. Met enkele varianten. 
Goede beschrijvingen met kaart, hoogteprofiel en logiesinformatie. 
Rothergidsen zijn, net als Steingidsen, handige gidsen in zakformaat.
Prijs: ca. € 15. 
www.rother.de

Via lemovicensis (1)
Zoals eerder geschreven: er beweegt wat op de weg van Vézelay naar 
St.-Jean
Op www.santiagoroutes.nl vind je o.a.:
-  Een update 2014 met een overzichtskaartje en kaartjes waarin de be-

langrijkste verschillen aangeduid zijn tussen de ‘Chassain-route’ en 
de route zoals ze vandaag is uitgewerkt door de regionale Jakobusge-
nootschappen.

-  een actueel overzicht van de logiesmogelijkheden
-  een beschrijving van een variant van Nevers via Augy-sur-Aubois 

naar Charenton.

Tracks van de gewijzigde route vind je op de website van het Neder-
landse genootschap.

Vézelay, de onvolprezen Maria Magdalenabasiliek 
met de onvolprezen gezangen van ‘Les frères et les 
soeurs de Jérusalem’.
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Via lemovicensis (2)
Ook de Fédération Française de Randonnée Pédestre (GR) is op dit 
vlak actief. In juni verschijnt Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle: 
Périgueux – Roncevaux (6543), het vervolg op de 6542, de routebeschrij-
ving van Vézelay naar Périgeux. 
Prijs: ca. € 15,50.
www.ffrandonnee.fr

MEdIa, ERFGoEd, ConCERtEn, tEntoonStEllInGEn

Zaterdag 31 mei – zondag 1 juni
open Kerkendagen
Meer dan vijfhonderd gebedshuizen in België en Luxemburg openen 
tijdens het eerste weekend van juni hun deuren. Ongeveer driehon-
derd kerken organiseren een activiteit die het aangrijpende verhaal 
van hun kerk of gemeenschap tijdens de Eerste Wereldoorlog vertelt 
of het thema ‘vrede’ aankaart.
De programmabrochures vind je binnen enkele dagen in de deelne-
mende kerken en bij de toeristische infokantoren. 
Of op www.openkerken.be.
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MaS wil jouw Compostelasouvenirs lenen!
Compostelasouvenirs, maar evenzeer Rome-, Jeruzalem-, Lourdes-, 
Scherpenheuvel-  of Mekkasouvenirs. Kortom souvenirs van heilige 
plaatsen ...
Het Antwerpse Museum aan de Stroom (MAS) zoekt al die souvenirs 
voor de tentoonstelling Heilige Boeken, Heilige Plaatsen, een expo in het 
najaar over het jodendom, het christendom en de islam. 
De tentoonstelling belicht ook de pelgrimage naar de heilige plaats. 
Bezoekers treden in de voetsporen van gelovigen, vroeger en nu. De 
reis is rijkelijk gedocumenteerd met waardevolle, historische voor-
werpen uit heel de wereld. 
Maar het MAS wil de bezoeker ook laten kennismaken met de beteke-
nis van de pelgrimstocht voor gelovigen vandaag. Wat koester je van 
je pelgrimstocht? Wil je dat met het MAS delen? 
Alle soorten ‘souvenirs’ zijn welkom! Bijvoorbeeld miniatuur Tho-
ra’s, gebedenboeken, kandelaars, ansichtkaarten, foto’s, wandkleden, 
bidsnoeren, posters, kleding, flesjes water of parfum, medailles, be-
devaartvaantjes, bidprentjes, paternosters, credencials, compostelas, 
jakobsschelpen, heiligenbeeldjes ...
Souvenirs kun je binnenbrengen van 2 tot 18 mei. Van dinsdag tot 
en met vrijdag  tussen 10 en  16.30 uur, op zaterdag en zondag van 
10 tot 17.30 uur.
Het MAS garandeert een veilige en respectvolle behandeling. De sou-
venirs worden geregistreerd en veilig opgeborgen tot een selectie haar 
plaats krijgt in de tentoonstelling. Na de tentoonstelling krijg je alles 
terug. 
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http://www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/Wat-is-er-te-zien/Wat-is-er-te-zien-Tentoonstellingen/Heilige-Boeken-Heilige-Plaatsen.html
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Meer info? 
balie.mas@stad.antwerpen.be, 03 338 44 00
De tentoonstelling loopt van 19 september tot en met 18 januari, in 
het MAS en in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
Alle deelnemers aan de souvenir-actie krijgen een uitnodiging om de 
tentoonstelling te bezoeken.
Op 15 november organiseert het Vlaams Compostelagenootschap een 
info(mid)dag in het kader van deze tentoonstelling.
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Niet naar huis zonder mijn ‘diploma’, mijn compostela!
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mailto:balie.mas@stad.antwerpen.be
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leuven, tot 31 mei
Sacred Places
Heilige plaatsen als medium voor mensen in hun zoektocht naar spi-
ritualiteit … Voor welke uitdagingen staat onze maatschappij om be-
staand religieus patrimonium een zinvolle toekomst te geven? Hoe en 
waarom proberen mensen vandaag spiritualiteit een betekenisvolle 
plaats te geven in hun leven? En welke ruimtes kunnen die zoektocht 
ondersteunen? Interieurarchitect Tom Callebaut onderzoekt dit in 
zijn doctoraat en wil op de tentoonstelling zijn ervaringen aftasten bij 
het publiek.
De tentoonstelling loopt in de Maurits Sabbebibliotheek (faculteit 
theologie) aan de Charles Deberiotstraat nr. 26. 
Van maandag tot vrijdag geopend van 9 tot 21 uur, zaterdag van 9 tot 
13 uur.
www.tcct.be

Tom Callebaut en Cindy Tirry: Kapel voor het Vlaams 
Lasalliaans Perspectief,  Groot-Bijgaarden.
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Rijsel, tot 8 juni
Centre d’art Sacré opnieuw open!
Het bisdom Rijsel is eigenaar van een fameuze collec-
tie moderne religieuze kunst, de collectie Delaine, ge-
noemd naar de verzamelaar en schenker. 
De collectie is ondergebracht in het Centre d’Art Sacré, 
in de crypte van de Notre-Dame-de-la-Treille aan de 
Place Gilleson. 
Toen Gilbert Delaine ziek werd vroeg hij aan gerenom-
meerde kunstenaars om werken te creëren geïnspi-
reerd op het passieverhaal. 
Kunstenaars als Warhol, Baselitz, Fontana, Combas, 
Kijno, Ferro en vele anderen maakten knappe werken 
waarin het menselijk lijden in deze wereld, de verrijze-
nis en de verlossing, de heropstanding centraal staan.

Het museum is al jaren gesloten voor renovatiewer-
ken, maar opent nog tot 8 juni tijdelijk zijn deuren in 
het kader van de viering van honderd jaar bisdom Rij-
sel. 
Enkel op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. 
Gratis toegang. 
www.lille.catholique.fr, www.cathedralelille.com 
Gilbert Delaine is ook de vader van het LAAC-muse-
um in Duinkerken. Dat wijdt tot 21 september een 
tentoonstelling aan de gepassioneerd verzamelaar.
www.musees-dunkerque.eu
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Gent, tot 25 mei
Willem hoet exposeert
Willem Hoet is bij veel leden-lezers erg bekend, vooral (omwillevan)door zijn werk dat 
je tot voor kort op de binnenkaft van De Pelgrim kon bewonderen. Samen met een hai-
ku van Paul De Marez. 
Tot 25 mei exposeert Hoet in de Gentse galerij Link aan de Kwaadham 52 in Gent. 
Open op vrijdag, zaterdag en zondag, van 14 tot 18 uur. 

Film: dreaming the path
Er zijn meer films gemaakt over Compos-
tela dan de overbekende film The Way. 
Dreaming the Path van de Litouwse docu-
mentairemaker Jokübas Vilius Türas kun 
je via het internet bekijken. Anderhalf 
uur.
Villius Türas had al een paar Compostela-
tochten achter de rug toen hij besloot van 
Litouwen naar de apostelstad te lopen, 
4500 km. Winter, lente en zomer. Van 
vrieskou tot mesetahitte.
De cineast was de weg van de zelfvernie-
tiging opgegaan, maar herontdekt op zijn 
Compostelatochten zichzelf en de levens-
vreugde ...
http://vimeo.com/34897078 
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Brugge, donderdag 29 mei
deelnemen aan de Bloedprocessie?

Zoals de voorbije jaren nemen ook 
dit jaar enkele pelgrims in vol ornaat 
deel aan de Bloedprocessie. Ze verge-
zellen het beeld van Jakobus. 
In vol ornaat, d.w.z. trekkerskleding 
en met rugzak. 
Wil je ook meestappen? Contacteer 
dan Paul en Jo De Vlam, 
050 82 49 25.
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Een tekst uit de kloosterkerk van Herkenrode, 
gevonden in een Mariakapel in Zoutleeuw.

WELKOM IN DIT GODSHUIS

Vermoeide reiziger, welkom in dit huis.
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie vol wrok is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht.
Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht.
Sta even stil.
Adem in het verleden van dit huis
je  eigen nieuwe begin.
Sluit je ogen, word even stil,
want in de stilte hoor je
de echo van Gods woord.

Ga even zitten,
hol ook hier niet jezelf voorbij.
Vouw je handen, open je hart, bid.
En als je dat niet kan,
als je niet geloven kan
omdat je pijn hebt,
ga dan naar je eigen huis
met de groet ‘Sjaloom’, vrede en alle goeds.
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