
Protestantse Gemeente 

Venray en omgeving

vorming & toerusting 
 2018 - 2019 

Lokaal programma

Op dit inlegvel vindt u het lokale 
aanbod van Vorming en Toerusting. 
Opgeven bij Hermie van Helsdingen 

Ontmoeting à la carte met de 

film After Life 

"After Life" is een Japanse film uit 1998 
onder regie van Hirokazu Koreeda.  

Het verhaal speelt zich af in een 
tussenstation tussen leven en dood. Hier 
passeren wekelijks recent overleden 
personen om, geholpen door gidsen, één 
moment uit hun leven te kiezen om mee 
te nemen naar het hiernamaals.  

Woensdag 15 mei 2019 

18.00 eenvoudige maaltijd 

19.00 Film 'After Life'
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Kloosterdag in Wittem 

zaterdag 16 maart 2019 

Het programma van de dag:  
9.30 uur: aankomst en 
bezinningsmoment in de kapel 
9.45 uur: koffie/thee 
10.15 uur:rondgang door kerk en 
klooster “Beleef Klooster Wittem” met 
nagesprek 
(dit is een rondgang door klooster en 
kerk/kapellen, waarbij mensen kunnen 
ervaren wat het gedachtegoed van deze 
kloostergemeenschap was en is. In 
verhalen, gedichten, muziek en beelden 
is dit ahw een spirituele rondleiding door 
Klooster Wittem) 
12.30 uur: lunch  
14.00 uur: begeleide wandeling (ca 8-10 
km) met bezinningsmomenten onderweg. 
16.00/16.30 uur bij terugkomst: koffie/
thee of iets fris 
  
Kosten: 
Dit programma kost:  € 25,-  p.p.   

( we maken nog nadere afspraken over 
het vervoer naar Wittem en een maaltijd 
als afsluiting van de dag)
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