
“MET DE TWEE VOETEN

OP DE GROND...

GELOVEN”

GEZINSDAG
13 november 2011

Centrum Groenhove
Torhout

vzw Gezinspastoraal bisdom Brugge
Bosdreef 5 (gps nr. 3)
8820 Torhout
Tel. 050 74 56 30
tine.deleeuw@skynet.be
gezinspastoraal.brugge@skynet.be
www.gezinspastoraalbrugge.be

Met de steun van:



”Met de twee voeten op de Grond...

Geloven”

We zoeken wegen om geloof te laten wortelen in het

leven van elke dag, rekening houdend met de realiteit

van werk, gezin, verschil als koppel, opgroeiende

kinderen, vrienden en familie...

We brainstormen over persoonlijke, haalbare wegen.

KINDEREN EN JONGEREN

Baby’s - Opvang en slaapgelegenheid (reisbedje meebrengen)

peuter/kleuter - Klinkklank
 Spelen met je stem, lichaam en muziekinstrumenten!

lagere school - Circus de Sven
 Jongleren, diabolo, eenwieler, ballonplooien en
 rolla bolla zijn de hoofdingrediënten van deze show.  
 Totaal verwonderd kijken of... actief deelnemen!

Jongeren - digitale fotobewerking
 (met Jeugdwerknet)
 Je brengt foto’s mee van thuis (of via een link) en
 bewerkt ze tot iets totaal nieuws. Iemand het
 hoofd geven van een giraf? Jezelf groen kleuren?
 Het kan allemaal. Afdrukken en klaar!

de dag wordt doorspekt met animatie en spel.

prAKtISCH

Datum
 Zondag 13 november 2011, onthaal 9.30u
 Programma 10u - 16.30u

Plaats
 Centrum Groenhove, Bosdreef 5 (gps nr. 3), Torhout

Kostprijs
 8,00 euro per volwassene, kinderen-jongeren gratis
 Soep, koffie en water inbegrepen
 Enkel voormiddag: 5,00 euro

Inschrijving
 Tegen 5 november bij Gezinspastoraal,
 · gezinspastoraal.brugge@skynet.be, tel. 050 74 56 30
 · met vermelding van de leeftijden en ev. klas van de
  kinderen
 · Betaling kan via 850-8926474-47 of ter plaatse

Meebrengen
 picknick voor ‘s middags voor je gezin
 Kledij en schoeisel voor eventuele wandeling in het bos
 Reisbedje voor kindjes die nog slapen
 Foto’s (op CD, USB-stick, link op internet) voor jongeren

proGrAMMA

Onthaal - Animatie van Circus De Sven

‘Met de twee voeten op de grond... geloven’
Wauthier de Mahieu, jezuïet, begeleidt ons
hierin.

Opvang en programma’s kinderen/jongeren

Middagmaal (picknick)
Kans om met elkaar te praten, in het bos
te wandelen

Ontmoeting met bisschop Mgr. J. De Kesel
Samen stilstaan bij het verhaal van
gezinnen en geloven vandaag

Viering

Wel thuis!

 9.30u .........

 10u stipt ....
 

 

 12.30u .......

 14u ............

 15.30u .......

 16.30u .......


