Programma 2014- 2015:
JAARTHEMA “Tussen de stilte en het woord”
parochie z.Titus Brandsma

Februari:

Dinsdag 24 februari om 14.00 uur een stilte-ervaring : door
pastor Eduard Scholte Linden in Doorwerth .
12-15 personen.

Augustus 31: vijfde zondag. 10.00 uur. Grote startviering in Wageningen met
het jaarthema als leidraad bij de opening van het seizoen. Na de
viering is aansluitend een ‘Nazomerwandeling ‘ o.l.v.Henk Koop.
September: Startmaand met uitgifte v.d. Jaarthemaboekjes
Oktober:

Maart:

2-3-4-5-okt. meerdaagse Pelgrimstocht naar Handel (N.Br)
10-11-12 oktober. Bezinningsweekend in Koningsoord door pastor
Hans Lammers . Voor dit weekend wordt een eigen bijdrage
gevraagd van € 100,-

November: Donderdag 6 november ‘Mediteren vanuit de Christelijke
Traditie’ met aansluitend meditatief Bijbellezen en een
stiltemeditatie met mantra door Frans Marcus en Rose BlommersSchlösser van de meditatiegroep Rhenen.
Aanvang 20.00 uur in Veenendaal : ( inloop vanaf 19.30 uur )
Bijbelcursus voor dummies door pastor Guido Dieteren
3 dinsdagochtenden in Wageningen . 4 – 11 - 18 november.
9.30 - 11.30 uur.

2015
Januari

De filmcyclus. 3 x.
Alle filmavonden zijn op een vrijdag. De films worden ingeleid en
nabesproken door pastor Ben Piepers
De plaats en data zijn: vrijdagavond 30/1 - Renkum - 19.30 uur
vrijdagavond 7/2 - Veenendaal - 19.30 uur
vrijdagavond 13/2 - Bennekom- 19.30 uur
Inloop vanaf 19.00 uur. Nadere informatie volgt nog.

Bezinning rond kunstvoorwerp:
Kijken- meditatief - uitwisseling – door pastor Ben Piepers
Vooraf opgeven. (Per keer 10 deelnemers)
dinsdag 3 maart 10.00- 12.00 uur in Ede
dinsdag 3 maart 20.00-22.00 uur in Heelsum
zondag 8 maart: Midvastenwandeling in Ede
14 maart : Kindermusical

April:

Bijbelcursus voor dummies door pastor Guido Dieteren
3 dinsdagen in Bennekom . 7 -14 -21 april. / 9.30 – 11.30 uur.

Mei:

Zaterdag 30 mei: Meezingdag in Wageningen. Liederen van
Huub Oosterhuis instuderen en uitvoeren als ad hoc
‘Titus Brandsmakoor’ Eigen bijdrage van € 10,- .
Opgeven a.u.b. Nadere informatie volgt.

30 november: vijfde zondag. 10.00 uur, Viering in Wageningen
December: Dansend naar kerst. Sacrale /meditatieve dans op 2 donderdagmiddagen en 1 woensdagmiddag ! in de Verrijzeniszaal in
Wageningen. 4 – 11 - 17 december: Tijden : 14.00-16.00 uur.
(Inloop vanaf 13.30 uur) Er is een eigen bijdrage van € 10,-

Interactie lezing en dierbare meegebrachte spullen door
pastor Guido Dieteren.
Donderdag 5 februari om 14.30 uur in Oosterbeek

31 mei: vijfde zondag. 10.00 uur viering in Wageningen
Juni:

zondag 7 juni Parochiewandeling
(de Tituswandeling in Nijmegen)

voor alle activiteiten geldt dat men zich moet opgeven,
behalve voor de filmavonden.
Aanmelden kan per mail bij :ettema.konijn@hetnet.nl
Vermeld a.u.b. het onderwerp, aantal deelnemende personen,
woonplaats en telefoonnummer. Als een bijdrage gevraagd wordt,
geldt de betaling als aanmelding.

