Verslag PCOB contactmiddag woensdag 13 november 2019.
Fietstocht naar Santiago de Compestela, door echtpaar Van Gerven uit Warmond.
Eeuwenlang lopen mensen al de Camino, de pelgrimstocht naar Santiago de Compestela in
Noordwesten van Spanje. Vroeger alleen om geloofsredenen, nu ook om vele andere
redenen. Onze gasten, het echtpaar van Gerven uit Warmond heeft deze tocht per fiets
gemaakt. Een reis van ruim 2.700 km in 7 weken. Op 3 mei 2015 gestart in Haarlem, door
België en Frankrijk, de Pyreneeën over en een heel stuk door Noordwest Spanje.
Herkenbaar zijn de pelgrims aan de Jakobsschelp, vernoemd naar de apostel Jacobus. Zijn
stoffelijk overschot zou daar begraven zijn en in de 9 e eeuw werd bovenop dit graf een kerk
gebouwd. Hoe deze fietstocht verliep zagen wij op indrukwekkende beelden in een
zelfgemaakte film. Van iedere dag enkele hoogtepunten, zoals de weersomstandigheden,
hun verblijf, kerken en vele ontmoetingen. Soms was het moeilijk een slaapplaats te vinden.
We zien prachtige natuur met schitterende, zeer oude kathedralen. Ze fietsen door idyllische
dorpjes en steden, waar het soms levendig aan toe gaat. Ze nemen de tijd voor bezoekjes
aan oude kerken en kloosters. Aan het einde van de dag bijkomen met een lekker glas wijn.
Het laatste stuk is het flink klimmen en dalen geblazen, vaak over smalle, moeilijk
begaanbare weggetjes. Van alles maakte dit echtpaar mee, prachtig in deze film in beeld
gebracht met steeds wisselend goed uitgekozen muziek en live opnames. Aan het einde van
de Camino treffen zij, zoals afgesproken hun in Parijs wonende dochter en gezamenlijk staan
zij stil op de sterfdag van een jongere dochter. Een ontroerend moment, ze steken een
kaarsje aan voor haar en anderen. De fietsen gaan op transport en met de Thalys trein terug
naar Nederland. Een daverend applaus van een onvergetelijke reis.
Afsluiting met het gedicht: "Levensreis". De volgende, alleen voor PCOB leden toegankelijke
contactmiddag is de Kerstviering op woensdag 11 december. Deze begint om 10.30 uur incl.
een aangeboden lunch en duurt tot 15.30 uur in de Voorhof.

