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1. Het koor van ons genootschap “Adalard Van Aubrac”  
onder leiding van Hans Vereyken opent met: 
‘Camino’ van Lode Dieltiens 
 
Langs de weg naar Compostela zwoegt een pelgrimskaravaan, 
door de bergen van Galicia waar Romaanse kerkjes staan. 
Door het veld , langs holle wegen over keien, heid’en zand, 
zere blaren op de voeten, onder felle zonnebrand. 
 
REFREIN: Camino, camino, leid onze tocht naar Santiago (2x). 
 
Onze reis is lang en lastig, velen onder ons zijn moe, 
maar het oog kijkt vastberaden immer naar het westen toe. 
Vingers knijpen in de kromstaf, want de stenen zijn zo hard. 
Stramheid knaagt aan onze benen, grote hoop vervult ons hart. 
 
Sint Jacobus, vuur’ge zwerver, help uw pelgrims in de nood. 
Wij vertrouwen op uw voorspraak, nu en in het uur der dood. 
Geef ons vrede, vreugde, vriendschap, leer ons delen met elkaar, 
opdat wij in liefde leven, elke dag van jaar tot jaar. 

 
Werkgroep Spiritualiteit komt naar voor. 

 
 

2. Welkom door Jeannine 
Jeannine Van Dijck, verantwoordelijke voor de werkgroep spiritualiteit, heet 
iedereen welkom.  
 
 

3. Unieke lessen Jens 
Getuigenis door een jonge pelgrim: Jens Willemse 
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Unieke lessen … 
Door rustig te blijven en na te denken 
kun je verder gaan. 
Door te haasten zonder na te denken 
moet je blijven. 
Door te stappen in het onbekende 
zullen de dingen je bekend worden. 
Maar durf de stap te zetten 
Laat het onwetende, onzekere en achteraf ongelooflijke toe. 
Leer ervan genieten.  
Wie weet wat leer je eruit ! 
 

 

4. Het koor zingt 
 ‘An Irish Blessing’ van James E. Moore, Jr. (a capella) 
 

May the road rise to meet you. 
Moge de weg zich verheffen om jou te ontmoeten. 
May the wind be always at your back. 
Moge de wind altijd in je rug zijn. 
May the sun shine warm upon your face. 
Moge de zon warm op je gezicht schijnen. 
the rains fall soft upon your fields 
de regen zachtjes vallen op je velden 
 And until we meet again, 
 En tot we elkaar weerzien, 
 until we meet again, 
 tot we elkaar weerzien, 
 may God, may God, hold you in the palm of His hand. 
 moge God, moge God, je in de palm van Zijn hand houden. 
May the sun make your day bright. 
Moge de zon je dag verwarmen. 
May the stars illuminate your nights. 
Mogen de sterren je nachten verlichten. 
May the flowers bloom along your path, 
Mogen de bloemen bloeien langs je pad, 
your house stands firm against the storm. 
je huis alle stormen doorstaan. 
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5. En … dan loopt het anders Luc DB 
Getuigenis door Luc De Bolle 
 

En … dan loopt het anders 
“Eindelijk is het zo ver. We staan klaar in Saint-Jean-Pied-de-Port om te beginnen 
aan de Camino Francès. We hebben een perfecte voorbereiding gehad, fysisch en 
mentaal. We zijn op alles voorbereid, althans dat denken we toch. Met 
enthousiasme stappen we onze eerste kilometers… en dan loopt het anders. Wat 
overkomt ons? De weg loopt voor ons bijna letterlijk dood en onze gele pijlen 
wijzen noordwaarts… naar huis… “ 

 
 

6. Het koor zingt  
‘Mögen sich die Wege’ naar Christina Boghert 
 

Mögen’sich die Wege vor deinen Füssen ebnen, 
Moge de weg zich voor jouw voeten effenen, 
Mögest du den Wind im Rücken haben, 
Mag je de wind in de rug hebben, 
 und bis wir uns wiedersehn, 
 en tot we elkaar weerzien, 
 und bis wir uns wiedersehn, 
 en tot we elkaar weerzien, 
 möge Gott seine schützende Hand über dir halten. 
 moge God zijn beschermende hand over je houden. 
Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen. 
Moge de zon ook warm schijnen op je gelaat. 
Regen sanft auf deine Felder fallen. 
Regen zachtjes vallen op je velden. 

 
 

7. Aan de thuisblijver Luc DS 
Getuigenis door Luc De Saeger 
 

Aan de thuisblijver 
Je zei: “Beloof me, draag zorg voor jezelf, ga niet je grenzen voorbij. 
Ik loop ondertussen mijn camino, een camino langs vaat- en wasmachine en 
boodschappen doen in de Delhaize.” 
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8. Bezinningstekst : HET GA JE GOED  SAMEN 
We willen samen een wens naar elkaar toe luidop uitspreken. 
 

Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 
     de vreugde van de ontmoeting, 
     de pijn van de ontbering, 
     de tijd van de verwachting, 
     het genot van de volheid, 
     de kaalte van het gemis. 
 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 
     dat je ogen met mildheid kijken, 
     dat je handen open zijn en opbouwen, 
     dat je luistert tot in het zwijgen, 
     dat je woorden oprecht zijn 
     en dat je in hart en nieren bewogen bent 
     om de mens op je weg. 

 
 

9. Kort stemmingsmoment 
 

Sfeerbeeld en rustige muziek 

 

10. Pelgrimszegen Dees 
Voorganger Dees Van Caeyzeele duidt het ritueel van de pelgrimszegen. 
Hij zegent plechtig de schelpen, dagboekjes en kaarsjes.  
Een kaarsje wordt aangestoken als teken van verbinding. 
Dees bidt over hen die de pelgrims gaan zegenen en hangt hen schelp om. 
Elke pelgrim komt naar voren door de middenbeuk (begeleid door partner of een 
andere dierbare die thuis blijft) en ontvangt dan individueel de zegen. 
Daarna krijgen de pelgrims een schelp omgehangen en ontvangen ze een 
dagboekje. De partner en/of andere dierbaren krijgen het kaarsje. 
Pelgrims die samen op tocht gaan kunnen ook samen gezegend worden. 
 
Ondertussen zijn er sfeerbeelden. 
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11. Het koor zingt  
 

‘The Pilgrim’ tekst en muziek van Enya, Nicky en Roma Ryan 
  

Pilgrim, how you journey 
on the road you chose, 
to find out why the winds die  
and where the stories go. 
All days come from one day, 
that much you must know, 
you cannot change what’s over,  
but only where you go.   
 
One way leads to diamonds, 
one way leads to gold,  
another leads you only  
to everything you're told. 
In your heart you wonder  
which of these is true:   
the road that leads to nowhere,  
the road that leads to you/You.   
 
Will you find the answer  
in all you say and do ? 
Will you find the answer. 
In you/You ???   
 
Each heart is a pilgrim,  
each one wants to know 
the reason why the winds die  
and where the stories go.   
 
Pilgrim, in your journey  
you may travel far,  
for pilgrim it's a long way  
to find out who you are…  
 
Pilgrim, it's a long way  
to find out who you are…   

 

Pelgrim, hoe reis je  
op de weg die je koos ?   
Om uit te zoeken waarheen winden waaien  
en waarheen verhalen leiden. 
Elke dag vloeit voort uit de vorige, 
dit is het enige dat je moet weten, 
je kan niet veranderen wat achter je ligt,  
maar wel waarheen je gaat.   
 
Een weg voert naar diamanten, 
een weg voert naar goud,  
een andere voert je  
naar alles wat men je ooit vertelde. 
En in je hart vraag je je af  
welke weg de juiste is :   
de weg die doodloopt,  
of de weg die leidt naar jezelf / je Zelf.   
 
Zal je het antwoord vinden  
in alles wat je zegt en doet ? 
Zal je het antwoord vinden. 
In jezelf / je Zelf???   
 
Elk hart is als een pelgrim,  
iedereen wil weten 
waarom winden verwaaien  
en waarheen verhalen leiden.   
 
Pelgrim, op je tocht  
zal je misschien erg ver moeten gaan  
want, pelgrim, het is een lange weg  
om te ontdekken wie je bent…   
 
Pelgrim, het is een lange weg  
om te ontdekken wie je bent…   
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12. Dankwoordje LUC DB 
Dankwoordje door Luc De Bolle, voorzitter van het Vlaams 
Compostelagenootschap. 
 
 

13. Stil verbindingsmoment JAN 
Rechtstaand, terwijl we elkaar - over de middenbeuk heen - de hand geven 
LUISTEREN we naar wat Jan ons toewenst. 
 
Pelgrim,  
Ga nu. 
En neem wat brood en melk voor onderweg. 
Zoek je weg op de klank van eigen voeten. 
Voel hoe de wind in je hand komt wonen. 
Hoor hoe een vogel wat stilte verplaatst. 
Zie hoe de klaprozen gloeien.  
Ruik hoe mooi het water is. 
Geniet van de gastvrijheid van een olijfboom. 
Beleef de weelde van de eenvoud 
Vertel iets dat niet begint met een woord. 
Verwarm je met een honger in je ziel. 
Verlang naar je dierbaren. 
 
Pelgrim, 
Ga nu. 
Op zoek naar vrede en alle goeds. 
Op weg naar een andere dimensie. 
En voel die lijn heel zacht door je lichaam vloeien. 
En als je even geen ziel hebt 
dan is er nog het geheim van een landweg. 

 
 

14. Buen Camino Samen 
Jan nodigt ons uit elkaar van harte een ‘Buen Camino’ te wensen. 
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15. Samen met het koor zingen we  
‘Ultreia’ van Jean-Claude Bénazet 
 

Tous les matins nous prenons le chemin. 
Tous les matins nous allons plus loin. 
Jour après jour la route nous appelle. 
C’est la voix de Compostelle. 

 

 Ultreia! Ultreia! E suseia! Deus adjuva nos. 
Vooruit ! En verder ! En hoger ! Moge God ons daarbij helpen ! 
 

Chemin de terre et chemin de foi. 
Voie millénaire de l’Europe. 
La voie lactée de Charlemagne. 
C’est le chemin de tous les Jacquets. 

 

 Ultreia! Ultreia! E suseia! Deus adjuva nos. 
Vooruit ! En verder ! En hoger ! Moge God ons daarbij helpen ! 
 

Et tout là-bas au bout du continent 
Messire Jacques nous attend. 
Depuis toujours son sourire fixe 
le soleil qui meurt au Finistère. 

 

 Ultreia! Ultreia! E suseia! Deus adjuva nos. 
Vooruit ! En verder ! En hoger ! Moge God ons daarbij helpen ! 

 Ultreia! Ultreia! E suseia! Deus adjuva nos. 
Vooruit ! En verder ! En hoger ! Moge God ons daarbij helpen ! 
 

 

16. Feestelijke orgelmuziek door Peter Pieters  
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Het Vlaams Compostelagenootschap dankt van harte: 
 
 Bram Van der Auwera, verantwoordelijke van deze kathedraal, voor de 

gastvrijheid en medewerking. 

 De leden van de werkgroep Spiritualiteit: Francis Peeters, Daniël De Klerck, 
Dees van Caeyzeele, Jan De Proft, Jeannine Van Dijck, Lieve Gommers, Luc De 
Bolle, Luc De Saeger, Luc  Holsters, Nico Bringmans. 

 Hugo Frederix en Nico Bringmans  voor de audiovisuele en technische 
ondersteuning. 

 Luc De Saeger voor het ontwerpen van de stempel voor deze pelgrimszegen. 

 De medewerkers van afdeling Mechelen: Andrea Grootaers, Jan Cornelissen, 
Luc De Bolle, Luc Holsters, Paul Van Bets, Raymond De Haes, voor de 
materiële hulp en logistieke steun. Ook dank  aan Bea Van Nuffel en Viviane 
Heuvinck, Rozemarijn Cassiman. 

 Het pelgrimskoor Adalard van Aubrac, dirigenten Hans Vereyken en Johan De 
Ridder, Claudine Lybaert, Josse Bellens. 

 De organist Peter Pieters voor zijn prachtige orgelklanken. 

 Iedereen die op welke wijze ook heeft bijgedragen tot het welslagen van 
deze viering. 

 Alle aanwezigen voor het enthousiast meevieren. 
 
Tijdens de pelgrimszegen werden er foto’s gemaakt, bedoeld om binnen het 
genootschap gebruikt te worden. Indien u dat niet wenst gelieve dit te melden bij 
Luc Holsters, secretaris van het genootschap of bij de fotograaf. 
 

Uitnodiging voor een unieke Pelgrimsevocatie 
De afdeling Gent en het pelgrimscomité van Doornik werken samen aan een 
muzikale en poëtische pelgrimsevocatie in de Sint-Jacobskerk van Doornik op 
zaterdag 25 mei 2019 om 15 u. Voor deze evocatie zijn 2 koren uitgenodigd: het 
Nederlands pelgrimskoor El Orféon Jacobea van het Nederlands Genootschap 
van Sint-Jacob en het pelgrimskoor Adalard van Aubrac van het Vlaams 
Compostelagenootschap. Het is de eerste keer dat beide koren samen zingen. 
Het orgel wordt bespeeld door de Russische organiste-componiste Natalia 
Tschebotareva.  Iedereen is van harte welkom. 
Meer informatie: zie website van het Vlaams Compostelagenootschap. 

 


