
‘Speuren naar God - sporen van God’ 
deel 2 seizoen 2019-2020 

 

Augustus: 

 Eind aug.: Uitgifte Jaarthemaboekjes.  
 
September: 

 donderdag 12 sept. 14.00-16.00 uur,: speciaal voor de gemeenschap van 
Ede. Inspiratiemiddag ‘Speuren naar sporen’.  
Wat vindt u dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar dat je het ’het liefste in 
een doosje zou willen doen; het wilt bewaren’. 
 Samenspraak o.l.v. pastor Hans Lucassen. 

 
Oktober: 

 2 t/m 6 okt. Renkum-Kevelaer: Pelgrimstocht. De route volgt de oude 
weg waarlangs katholieken met boot naar Wageningen kwamen, en tot 
slot die laatste 90 km. te voet naar Kevelaer trokken. 

 donderdag 10 okt. 14.00-16.00 uur: speciaal voor de gemeenschap van 
Renkum-Heelsum. Inspiratiemiddag ‘Speuren naar sporen’. Wat vindt u 
dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar dat je het ’het liefste in een doosje zou 
willen doen; het wilt bewaren’. 
Samenspraak o.l.v. pastor Hans Lucassen. 

 dinsdag 22 en 29 okt. 9.30-11.30 uur, Wageningen. 
Dummiecursus 1 : Voor iedereen die meer wil weten over dit bijzondere 
boek. Aan de hand van de Bijbel, op luchtige en humoristische wijze, in 
gesprek rond het Jaarthema o.l.v. pastor Guido Dieteren. Welkom, ook al 
bent u al eens eerder bij een dummiecursus geweest 

 
November: 

 zondag 3 nov. 15.00 uur, Oosterbeek. 
Concert ‘Herdenken’ door het koor Cantanimus’. 

 dinsdag 5 nov. 9.30-11.30 uur in Wageningen: 
vervolg Dummiecursus 1 door pastor Guido Dieteren.  

 woensdag 6 nov. 14.00-16.00 uur, Rhenen. ‘Meditatie bij 
kunstvoorwerp’ door Ben Piepers. Mediteren is een vorm van loslaten 
en leeg worden, en zelfs je denken even uitschakelen. Het is stil worden 
bij je ademhaling en het innerlijk laten gebeuren. Ruimte geven aan wat 
bij je opkomt. 
 
 
 
 



‘Speuren naar God - sporen van God’ 
deel 2 seizoen 2019-2020 

 

 donderdag 14 nov. 14.00-16.00 uur: speciaal voor de gemeenschap van 
Oosterbeek. Inspiratiemiddag ‘Speuren naar sporen’.  
Wat vindt u dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar dat je het ’het liefste in 
een doosje zou willen doen; het wilt bewaren’.                                                               
Samenspraak o.l.v. pastor Hans Lucassen. 

 
Januari 

 Donderdag 23 jan. 14.00-16.00 uur: speciaal voor de gemeenschap van 
Bennekom. Inspiratiemiddag ‘Speuren naar sporen’.  
Wat vindt u dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar dat je het ’het liefste in 
een doosje zou willen doen; het wilt bewaren’.                                                            
Samenspraak o.l.v. pastor Hans Lucassen. 

 Woensdag 29 jan. 14.00-15.30 uur, Ede. Lezing over ‘de Ridders van het 
graf’ door Pastoor H. ten Have. 

 
Februari 

 Donderdag 13 feb. 14.00-16.00 uur: speciaal voor de gemeenschap van 
Wageningen. Inspiratiemiddag ‘Speuren naar sporen’.  
Wat vindt u dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar dat je het ’het liefste in 
een doosje zou willen doen; het wilt bewaren’.                                                           
Samenspraak o.l.v. pastor Hans Lucassen. 

 Vrijdag 28 feb. 19.30 uur, Wageningen. 
Start van de jaarlijkse Filmcyclus door Ben Piepers. 
Vanaf 19.15 uur - inloop en koffie/thee; 19.30 –plm. 22.00 uur 
film en nagesprek. 

 
Maart 

 Vrijdag 6 maart. 20.00 uur, Bennekom. 
Vervolg Filmcyclus door Ben Piepers.  

 dinsdag 17 en 31 maart en 7 april. 9.30-11.30 uur in Wageningen. 
Dummiecursus 2 Voor iedereen die meer wil weten over dit bijzondere 
boek. Aan de hand van de Bijbel, op luchtige en humoristische wijze, in 
gesprek rond het Jaarthema o.l.v. pastor Guido Dieteren. Welkom, ook al 
bent u eens eerder bij een dummiecursus geweest. 

 Vrijdag 27 mrt. 19.30 uur, Veenendaal. 
Vervolg Filmcyclus door Ben Piepers. Inloop 19.15 uur. Start film 19.30 
uur. 
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 22 t/m 28 mrt., Vastenproject ‘Lopend Vuur’. 
      Zeven (7) aaneengesloten dagen in de Vastentijd. 

 Iedere dag één activiteit ergens in de parochie. 
 (zie t.z.t. de flyer over ‘lopend vuur’) 

o zondag 22 mrt. 10.30 uur, Ede. Ontsteken vuur en wandeling. 
o maandag 23 mrt. 10.00 uur, Renkum. ‘Iconen met brood’. 
o dinsdag 24 mrt. 20.00 uur, Bennekom. Over Duurzaamheid. 
o woensdag 25 mrt.19.00 uur, Wageningen. Welkom bij de 

Vastenvesper. 
o donderdag 26 mrt. 14.00-16.00 uur. Speciaal voor de 

gemeenschap Rhenen. Inspiratiemiddag ‘Speuren naar sporen’. 
Wat vindt u dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar dat je het ’het 
liefste in een doosje zou willen doen; het wilt bewaren’.  
Samenspraak o.l.v. pastor Hans Lucassen. 

o vrijdag 27 mrt. 19.30 uur, Veenendaal. Er is een Fairtrade-maaltijd 
voorafgaand aan deze laatste film van de cyclus.  

o zaterdag 28 mrt. 14.00 uur, Oosterbeek. 
Rondleiding Jan Toorop staties.  

 zondag 29 maart 10.30 uur - Tituszondag 
    
  April 

 dinsdag 7 april 9.30-11.30 uur Wageningen. 
Vervolg Dummiecursus 2 door pastor Guido Dieteren. 

 

 Donderdag 23 apr. 14.00-16.00 uur: speciaal voor de gemeenschap van 
Veenendaal. Inspiratiemiddag ‘Speuren naar sporen’.  
Wat vindt u dierbaar in uw geloof? Zo dierbaar dat je het ’het liefste in 
een doosje zou willen doen; het wilt bewaren’.                                                           
Samenspraak o.l.v. pastor Hans Lucassen.  

                                  
Mei 

 Vrijdag 8 mei - bezoek aan museum-klooster St. Agatha in Cuijk  

 zondag 31 mei - 10.30 uur Tituszondag met  
aansluitend een wandeling en bezoek aan kerk in Nijmegen.  

We volgen daar de voetstappen van Titus Brandsma. 


