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LEZING KUNST IN DE ADVENT MET MUZIEK

Een interessante cultuurhistorische lezing over de geschiedenis van Kerstmis en de daaraan voorafgaande Advent in West-Europa. Op enthousiaste wijze en met behulp van prachtige afbeeldingen wordt door Ingrid Gaasterland, kunsthistoricus, diverse schilderijen, teksten en muziekstukken besproken. Een sfeervolle avond om
even alle commerciële kerstdrukte te ontlopen!
De avond zal muzikaal omlijst worden door Blokfluitensemble Musica Mosa.
Datum: woensdag 28 november van 19.30-21.30 uur
Plaats: Joriskerk, St. Jorisstraat 16, Venlo
Entree: € 10,00
S.v.p. aanmelden vóór 24 november bij het secretariaat van ‘t Groenewold.
FILM ‘AFTER LIFE’
In After Life doet een verlaten kantoorgebouw dienst
als station tussen leven en dood. De overledenen kiezen er één dierbare herinnering die op film wordt vastgelegd. Bij de vertoning vergeet de overleden persoon
al de andere herinneringen om zo naar het hiernamaals
te kunnen vertrekken.
Datum: Donderdag 1 november
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Jongerenkerk,
Minderbroedersstr. 1
Entree: vrijwillige bijdrage

NACHT DER ZIELEN (15e editie)
Op eigentijdse wijze wordt er stilstaan bij hen die
ons ontvallen zijn. I.s.m. leerlingen van de Martinusschool Venlo en omwonenden van het Rosarium
wordt een programma aangeboden m.m.v. lokale
artiesten. Er is gelegenheid een gedachtenislichtje
te ontsteken en op het water van de vijver te plaatsen.
Organisatie: stichting Prisma
Datum: vrijdag 2 november
Tijd:
18.30-19.30 uur
Locatie: Rosarium
Aansluitend is er koffie/thee in de Martinusschool

DAG DER HEILIGEN
Na de Nacht der Zielen breekt de Dag der Heiligen aan.
Is heiligheid alleen aan uitverkorenen voorbehouden?
We lezen uit het boek Openbaring en uit de bergrede van
Mattheus. Dat wordt de leidraad van deze dag.
BASISCURUS MINDFULNESSTRAINING
Je krijgt handvatten aangereikt om in aandacht te kunnen
leven. Door middel van begeleide aandachts– en concentratieoefeningen en eenvoudige bewegingsoefeningen, leer je je aandacht te richten op het hier en nu, op wat je denkt en voelt, op
wat je doet en wat er om je heen gebeurt. Met behulp van
oefeningen die het bewustzijn in het dagelijks leven vergroten,
leer je dat je een grotere invloed hebt op de manier waarop je
omgaat met je gedachten, emoties en handelingen dan dat je
ooit had durven dromen. Elke bijeenkomst staat in teken van
een thema zoals, ademhaling, emoties, gedachten, acceptatie,
luisteren, overtuigingen, … etc.
DAG VAN DE DIALOOG IN VENLO
I.s.m. het Blariacumcollege wordt er op woensdag 7 november
een dialoogtafel georganiseerd over leren respecteren van verschillen in geaardheid en hoe wij omgaan met hen die leven
aan arme kant van onze samenleving. Het programma begint
om 15.00 uur en aansluitend is er om 18.00 u. een gezamenlijke maaltijd bij Resto VanHarte (deelname € 7,50).
Aanmelden via het secretariaat van ‘t Groenewold. Er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Begeleiding: Jo Beckers
Datum: zaterdag 3 november
Tijd: 10.00-16.30 uur
Locatie: Klooster Albertushof, Hakkesstraat 26
te Venlo
Kosten: € 25,00 (zelf lunchpakket meenemen)
Aanmelden vóór 31 oktober 12.00 uur

Begeleiding: Annemieke van Duinhoven
Data: Donderdag 8-15-22-29 november,
6-13-20 december, 3-10 januari
Tijd: 19.30-22.00 uur
Kosten: € 225,00
Aanmelden vóór 3 november
YOGA
Op dinsdagmiddag is er een yogagroep gestart
in ‘t Groenewold van 15.00-16.00 uur o.l.v.
Marie-Louise Otjens. Instromen is altijd mogelijk. Voor aanmelding of meer informatie kunt
u bellen met Marie-Louise tel. 06-53800289 of
stuur een email naar: mariece@home.nl
AGENDA
20/12 Kerstochtend voor vrijwilligers en mede
werkers
09/01 Reisgenoten
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