Pelgrimshoeve Kafarnaüm
Een pleisterplaats om tot
innerlijke rust te komen
BEDEVAARTSPELGRIMSDAG 7 maart
2019
op de pelgrimshoeve in Vessem
De pelgrimshoeve heeft veel linken met bedevaartbelangstellenden. Hoog in het vaandel staan
zowel bij de VNB als bij ons op de Pelgrimshoeve: * Weg afleggen naar ....
* Betekenisvol ontmoeten * Ontmoeting met jezelf * Ontmoeting met de ander
Wij nodigen U graag uit een dag mee te maken in het Kempische pelgrimsdorp Vessem. Een
dag om uzelf even terugtrekken uit de dagelijkse beslommeringen, verbondenheid te
beleven en met anderen te ervaren hoe we individueel en gezamenlijk steeds 'onderweg
blijven'.
Na deze dag gaat u anders op bedevaart.
Gastheerschap: Cor Kuyvenhoven en Evelien Apeldoorn
Dagbegeleiders: Lidy van Lie Peters en Adri Brooijmans
Een dag van BEELD, WOORD en MEEDOEN

Een weg naar binnen, die naar buiten verbondenheid laat beleven.
10.00 uur Ontvangst op de pelgrimshoeve
10.30 uur Kennismaking en uitleg van het dagprogramma
11.00 uur Inleiding rondom de betekenis van Beeld, Woord en Meedoen mét inbreng van de
deelnemers
12.30 uur Rust en ontmoeting in onze pelgrimskamer / stilte ruimte / kapel
13.00 uur Lunch
14.00 uur Vervolg op de voormiddagbijeenkomst met Beeld, Woord en Meedoen in de tuin van de
Pelgrimshoeve: natuur, cultuur en geschiedenis. En eveneens met de faciliteiten op de
Jacobushoeve: Cruz de ferro, Stilte Centrum: aarde, water, vuur en lucht,
kringloop en ontmoeting.
16.00 uur Afronding van de vóór- en namiddag sessie
17.00 uur Stilte moment in onze pelgrimskamer / stilte ruimte / kapel
17.30 uur Warme maaltijd
18.30 uur Afscheid en vertrek
Aantal deelnemers: 10 tot 16 personen
DATUM: 7 maart Tijd: 10.00 - 19.00 uur
KOSTEN: € 42,00 (koffie/thee; lunch en warme maaltijd inbegrepen)
INSCHRIJVING: info@pelgrimshoevekafarnaum.nl met vermelding:
Bedevaartspelgrimsdag 7-3-'19
U ontvangt een bevestiging
INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF door - na bevestiging te kunnen deelnemen - het
bedrag over te maken op rekening: NL10RABO 0154008133
o.v.v. Bedevaartspelgrimsdag 7-3-2019
Pelgrimshoeve Kafarnaüm Servatiusstraat 11 5512 AJ Vessem - 0497- 591207

