


 

Beste parochianen, 
 
Op vrijdag 12 april wordt er voor de tweede keer een extreme kruisweg 
georganiseerd. Deze kruisweg  is op de vrijdag voordat de Goede Week 
begint. 
De avond begint om 18.30 uur met de H. Mis in de Fabianus en 
Sebastianuskerk in Sevenum. Na de mis, rond 19.00 uur, gaan de 
deelnemers een tocht van 21 kilometer lopen.....  de extreme kruisweg.  
De kruisweg gaat via de verschillende kruizen, kapellen en kerken van 
Sevenum en Kronenberg. De kruisweg heeft 14 staties dus 14 plaatsen 
waar, met het lezen van een overweging, stilgestaan wordt.   
De bedoeling is dat in kleine groepjes of alleen in stilte gelopen wordt. 
Iedereen krijgt een plattegrond, routebeschrijving en de teksten van de 14 
staties mee. 
Halverwege de tocht is er koffie en cake. Bij terugkomst in Sevenum is er 
voor iedereen soep en broodjes. 
Er zullen auto's rijden die, in geval van nood, mensen op kunnen halen en 
terug naar Sevenum  kunnen brengen.  
 
Er zijn geen kosten voor deze kruisweg maar een vrijwillige bijdrage voor 
ons jeugdwerk wordt enorm gewaardeerd. Een box hiervoor zal op die dag 
aanwezig zijn. 
 
Wat moet u meenemen? 
* Goede wandelschoenen 
* Regenkleding 
* Veiligheidsvest en zaklamp 
* Eventuele medicijnen 
* Eventueel een rugzak met iets te eten en drinken 
* Een houten kruis (al dan niet zelf gemaakt) 
 
Wilt u dit jaar de Goede Week op een speciale manier beginnen....?  
Mooie kans door u aan te melden voor de Extreme Kruisweg. 

 
Met vriendelijke groeten, Kapelaan Marcin 
Aanmelden kan op 2 manieren: 
 
* Via emailadres: freddyenmarielle@home.nl 
OF: 
* Door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en bij het 
secretariaat in Horst in de brievenbus te doen. 
Het adres is: HOOFDSTRAAT 7 , 5961 EX HORST 
Of VAN MERWIJCKSTRAAT 1, HORST 
 
In verband met de organisatie kan aanmelden tot 1 april. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
JA, IK WIL GRAAG MEEDOEN MET DE EXTREME KRUISWEG. 
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