Lezing en tentoonstelling over Franciscus van Assisi
Altijd al meer willen weten over Franciscus van Assisi? De tentoonstelling in het
Catharijnenconvent helaas gemist? Geniet u ook zo van die oude verhalen en legenden
waarbij ook u zoekt naar de diepere betekenis? Als lid van de franciscaanse beweging
verzorg ik met enthousiasme en plezier een lezing voor uw organisatie, vereniging,
kerkgenootschap of parochie. De inhoud kunnen we in onderling overleg bepalen:
bijvoorbeeld zijn leven, zijn plaats in de middeleeuwen, zijn drijfveren en zijn betekenis
voor ons vandaag de dag. Of heeft u liever een lezing vanuit de kunstgeschiedenis
waarbij we Franciscus bekijken zoals hij in fresco's, schilderijen, prenten en houtsnijwerk
wordt verbeeld?
Tevens is er een schilderijen tentoonstelling beschikbaar van zeven grote doeken die elk
een element van het door Franciscus geschreven Zonnelied verbeelden. In onderling
overleg spreken we de periode af waarop de doeken bij u verblijven. Meer weten? Mail
naar: deverbinding@zeelandnet.nl

We starten in Wittem en lopen via prachtige
limburgse, belgische en brabantse paden in
negen dagen naar Tilburg. Er is onderweg veel
te zien: de Maasvallei, (onbekend) Belgisch
Limburg, de Malpie, de vele meanderende
beekjes, de grote stille heide en de
Oisterwijkse bossen: het is allemaal één grote
verrassing.
Het Peerkepad tussen Wittem en Tilburg is
enige jaren geleden uitgezet. Genoemd naar
Petrus Donders, als pater van de
Redemptoristen werkzaam onder de melaatsen
in Suriname.
Slapen doen we in goede hotels of een
klooster. Bagage wordt voor ons vervoerd.
Meer weten? Klik hier om het uitgebreide
programma te lezen:programma van dag tot
dag.doc.
Wil je je meteen opgeven?Klik
hier aanmeld.form.doc

Ook zonder
specifieke

Een 10 daagse pelgrimstocht van Assisi naar
Stroncone, in de sporen van Franciscus van
Assisi.
Na enkele dagen in Assisi waarbij we veel
zullen bekijken, gaan we de berg over naar
Spello. We lopen door het middeleeuwse
stadje Bevagna en in Montefalco genieten we
van het weidse uitzicht en de schitterende
fresco’s van Gozzoli. Spoleto, Rieti en de
kluizenarijen daar in de buurt zorgen voor

belangstelling voor Franciscus is de tocht
prachtig: het landschap, de stadjes, de
kunstschatten en het italiaanse eten maken
het tot een onvergetelijke reis.
Deze tocht is inmiddels volgeboekt. Wil je
ook graag een keer mee? Geef je dan nu
alvast vrijblijvend op voor de tocht in
oktober 2019. Stuur een mailtje naar:
deverbinding@zeelandnet.nl. Meer weten
over de hoofdlijnen van het programma?
Klik op deze link: progr. fr. 2018.doc

onvergetelijke ervaringen. Vanuit Greccio flink
omhoog en dan de verrassing: de hoogvlakte.

De Cammino di San
Benedetto volgt het
spoor en de verhalen
van Benedictus van
Nursia (Norcia),
grondlegger van de
benedictijnse
kloosterorde. Onderweg lopen we door
heuvelachtig terrein in de provincies
Umbrië en Lazio en komen we in vele
stadjes die op de lijst van mooiste
italiaanse dorpen en steden staan.
Voor dit jaar is deze tocht al volgeboekt!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u deverbinding@zeelandnet.nl toe aan uw adresboek.

