Overzicht met wandeltochten
en andere activiteiten van de
Stichting Franciskaanse
Voettochten in 2018
olv Mattie Jeukens ofm
Franciscaans Maastricht –
Franciscaans Hasselt Zaterdag 7 april 2018, We
vertrekken om 07.00 uur bij de kerk OLV van Lourdes,
Voltastraat te Maastricht. Het einddoel is het Heilig Paterke
in Hasselt. Dit jaar willen we er iets bijzonders van maken
met een afsluitende mis mmv ensemble Harmonie De Gele
Rijders om 18.30u in de Paterskerk. Prijs: 10,00 euro
Door de Morvan naar de Basilica van het Licht Vezelay
maandagmorgen 23 april vertrekken we om 9.00 uur in
Maastricht tot zondagavond 29 april 2018. Een tocht met 5
wandeldagen met ongeveer 110 km. Overnachtingen in
gîtes met ontbijt. Minimaal 16 en maximaal 18 personen.
Informatieavond maandag 19 februari 20.00 uur, Pastorie
Edisonstraat 2 Maastricht. Prijs 475,00
Van Stroncone naar Assisi, een Franciscaanse tocht
Van dinsdag 3 juli tot en met dinsdag 17 juli 2018. Vertrek
vanuit St “T Groenewold in Venlo. Door het groene hart van
Italië waar de meeste voetstappen van Franciscus te vinden
zijn. Het is voor de geoefende wandelaar die niet bang is
voor primitieve omstandigheden. De prijs is 895,00 euro. Er
kunnen maximaal 18 mensen mee. De informatieavond is op
19 april om 20.00u Groenewold Begijnengang 17 5911 JL
Venlo Tel: 077-3546689 email: st.groenewold@home.nl
Nieuw van maandag 20 augustus tot en met
donderdag 30 augustus 2018 Van Bologna naar
Florence, In 2016 uitgeprobeerd. Dit is een prachtige tocht
met de luxe van elke nacht een bed en een meestal
voorgezette maaltijd en enkele overnachtingen in een hotel.
Er zijn 7 wandeldagen over de Via degli Dei, de Godenweg

Prijs 795,00. Info pastorie. Info donderdag 17 mei op de
pastorie Edisonstr.2, max 16pp , info 043 3634348
Kapellentocht van Beersdal naar Rolduc
zaterdag 8 september 2018, vertrek om 8.30 uur in de
Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 te Heerlen.
Langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. De afstand
is 24 km. Met de bus komen we rond 18.00u terug in de
Beersdal, incl. boekje en koffie bij IVN Rimburg, prijs 10,00
Zondag 18 maart de viering om 10.30 uur in de OLV
van Lourdes te Maastricht voor alle levenden en
overleden tochtgenoten en sympathisanten
Transitusviering: sterven van Franciscus herdacht
woensdag 3 oktober 2018, om 19.00u in de kerk OLV van
Lourdes, Voltastraat, Rooseveltlaan te Maastricht
aansluitend koffie drinken met vlaai in het Trefcentrum.
Frescoreis van 7 oktober tot en met 13 oktober 2018
Eén week lang je helemaal onderdompelen in de kunst van
de fresco’s van 1300 – 1500 in Assisi, Florence, Siena,
Ferrara, Padua, Monte Falco, Orvieto, Perugia en Spello.
Maximaal 9 mensen, de prijs 750,00 euro, inclusief de
entrees. De informatiebijeenkomst is op maandag 25 juni
2018 om 20.00 uur op de pastorie in de Edisonstraat 2 te
Maastricht.
Meditatieweekend van 26 tot en met 28 oktober 2018
De meditatie is in de traditie van Zazen van vrijdagavond 27
tot en met zondagmiddag 29 oktober 2018. De kosten zijn
125,00 euro. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.
We brengen het hele weekend in stilte door.
Informatie via Mattie Jeukens ofm Voltastraat 45
6224 EK Maastricht 043 3634348 of 06 51910217
mail jmpp.jeukens@planet.nl of www.kerkkomnou.nl
en www.franciscaansevoettochten.nl

