Pelgrimshoeve Kafarnaüm
Een pleisterplaats om tot
innerlijke rust te komen

Midwinterwandeling 2017

Op donderdag 28 december organiseert Pelgrimshoeve Kafarnaüm een midwinterwandeling
met als thema "de pelgrimstocht als metafoor voor het leven".
De wandeling start en eindigt op de pelgrimshoeve en voert ons door prachtige
landschappen en bossen van de Brabantse Kempen.

De pelgrimstocht als metafoor:
Het gaan van de weg is een oeroude metafoor voor ons leven. Een metafoor die nog niets
van zijn kracht heeft verloren. Onderweg gaan we met deze metafoor aan de wandel, om al
doende elkaar te ontmoeten, in steeds wisselende groepjes. Wij leiden elke wisseling in met
een korte toelichting op de verschillende fasen van de tocht. We putten daarbij natuurlijk
graag uit de vele indrukken en ervaringen die wij als pelgrim op "de weg" opdoen.

Voor wie:
Wij nodigen iedereen die de "camino" heeft ondernomen of van plan is dat te gaan
doen, van harte uit om met ons mee te wandelen.
De wandeling kan een extra verdieping geven aan de voorbereiding van de tocht of aan het
verwerken van de ervaringen na afloop ervan. Tijdens de wandeling is er natuurlijk ook
volop ruimte voor de uitwisseling van praktische informatie en van ervaringen.

Praktische informatie:
Begin en eindtijd:
Tussen 10.00 en 10.30 uur komen de deelnemers aan bij de Pelgrimshoeve.
Tussen 15.00 en 15.30 uur zijn we weer terug op ons startpunt.
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Kosten:
Deelname aan de wandeling kost € 10,- ter plekke contant te betalen.
Koffie, thee en erwten- of vegetarische soep zijn inbegrepen.
Eventuele andere drank na afloop van de wandeling is voor eigen rekening.
Het is handig om een lunchpakket van huis uit mee te nemen.
Wij zorgen voor koffie en thee en na afloop voor een kop soep.
Inschrijving:
Je kunt je aanmelden voor de winterwandeling:



Via de website van www.pelgrimshoevekafarnaum.nl “Aanmeldformulieren” in de



menubalk of
door een mail te sturen aan:
winterwandelingvessem@gmail.com
Vermeld daarin je naam, email-adres, woonplaats en telefoonnummer.
En of je erwtensoep of vegetarische soep wilt.

Ook voor vragen kun je hier terecht.
Er kunnen maximaal 40 winterwandelaars deelnemen. Daarbij geldt: ”Wie het eerst
komt……”
Wacht dus niet te lang met je op te geven. De inschrijving sluit op 20 december.
NB Graag achter de kerk parkeren.
Op donderdag 28 december is de pelgrimshoeve telefonisch bereikbaar op tel: 0497 591207
Mocht je nog vragen e.d. hebben over de winterwandeling, stel die dan a.u.b. per
mail winterwandelingvessem@gmail.com
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