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WANDELTOCHT ITALIË

Elk jaar begeleidt de Fanciscaan Matti Jeukens groepen wandelaars van Narni Scalo (ten
noorden van Rome), Florence of Stroncone naar het Assisi van Franciscus.
Je zou het moderne pelgrimstochten kunnen noemen.
Samen met ‘t Groenewold wordt in de zomervakantie van 2018 vanuit Venlo weer een
tocht georganiseerd. Er is plaats voor 16 personen.
Data: 4 t/m 17 juli
Kosten: € 895,00 (all in).
Op donderdag 19 april vindt er een speciale informatieavond plaats in ‘t Groenewold om
20.00 uur.
Een speciale brochure is op aanvraag verkrijgbaar.
VASTENACTIE 2018
Dekenaat Venlo in actie voor een basisschool in Kitase /
Ghana. Een project van de Venlonaren Bart en Emmy van der
Grinten.
T.b.v. dit project zijn er allerlei activiteiten gepland. De
eerste is een film over Afrika. Deze wordt gedraaid in de
Michaëlkerk in ‘t Ven op maandag 19 februari a.s., de aanvang is om 19.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd t.b.v. genoemd project.
De activiteiten in maart zullen in de volgende Nieuwsbrief
worden opgenomen.

FILM HUMAN
Wat maakt ons menselijk? Om het antwoord
hierop te vinden besteedde de regisseur drie
jaar aan het verzamelen van emotionele verhalen van meer dan 2000 mensen uit 6 verschillende landen, waarin thema’s als liefde,
oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan.
Donderdag 22 februari 2018
Aanvang: 19.30 uur / vrijwillige bijdrage
GESPREKSGROEP VOOR LOTGENOTEN

KLOOSTERWEEKEND
In dit weekend wordt je uitgenodigd kennis te maken met het
kloosterleven en wat dit met jou doet. Een kloosterweekend
zonder moeten, zonder drukten, zonder sociale verplichtingen
en afleidingen.
Begeleiding: Carien Lalieu
Data: 2 t/m 4 maart
Kosten: € 150,00 (inclusief verblijf en maaltijden, exclusief
reiskosten).
Locatie: Priorij “Regina Pacis” te Schotenhof
(voorstad van Antwerpen)
Maximaal aantal deelnemers is 11
Vervoer is in onderling overleg.
www.benedictinessen-schoten.be

Bij voldoende deelnemers start er na Carnaval een gespreksgroep voor mensen die een
dierbare hebben verloren (partner, ouder,
kind, broer, zus). In 6 bijeenkomsten bieden
wij de gelegenheid om met elkaar de eigen
ervaringen uit te wisselen. We praten over
de verwarring die kan ontstaan, boosheid,
schuldgevoel, het aanvaarden van de nieuwe
werkelijkheid en het weer oppakken van het
eigen leven.
Onze ervaring leert dat deelnemers veel inzicht krijgen en steun ervaren in het verwerken van dit verlies door de gesprekken met
elkaar. Samen luisteren en meevoelen is belangrijk.
Onder deskundige begeleiding wordt stilgestaan bij ieders verlieservaring en hoe nu
verder te gaan.
Voor info of aanmelding kan men bellen met
het secretariaat: 077-3546689 of een email
sturen naar: info@stichtinggroenewold.nl
AGENDA
03/02 Workshop Hundertwasser
05/02 Cursus Godinnen
10/03 Heilige Huisjestocht
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