Sprekers 2017
De preken voor 2017 zullen verzorgd worden door pastoor
Dominique Janthial, lid van de Emmanuel gemeenschap en priester
in het bisdom Mechelen – Brussel; broeder Roger Marie van de
Sint-Jan gemeenschap zal de aanbidding en het sacrament van
de verzoening op zaterdag avond verzorgen.

Uitrusting en (rug) zak van de wandelaar
Wandelschoenen zijn verreist (liefst geen sport- of tennis
schoenen).
Een kleine (rug) zak voor de wandeltocht van de zaterdag…
 Pic-nic en drank voor de
zaterdagmiddag en voor de tocht
 Schrijfgerief en/of andere documenten
helpend voor meditatie en gebed.
 Er
wordt aan alle deelnemers een
begeleidingsboekje bezorgd
(hoofdzakelijk in het Frans)
 Regenkledij sterk aanbevolen
De « grote » rugzak voor de
overnachting wordt op zaterdagmorgen afgezet, waar er overnacht
wordt. Deze zal niet op zondag tijdens de tocht moeten gedragen
worden. Reservekleren en schoenen voor de zaterdagavond zijn
nuttig en het nodige om te slapen, slaapzaak en toiletgerief.
Maaltijd voor de zondag
 Ontbijt is voorzien.
 Zondag middag wordt het diner door de families gebracht
en verdeeld onder de deelnemers.

Programma
Van de families
De families ontmoeten op het einde van de
zondagvoormiddag hun huisvaders.
11u45 Aankomst van de families in 4141
Banneux (Rue de l’Esplanade).
12u00 Familiemis.
13u15 Inzegening van de families bij de bron.
13u45 Pic-nic (gebracht door de families)
15u30 Einde van de Tocht van de vaders 2017 en
terugkeer naar huis.

Bestemd voor wie ?

Voor elke man, toekomstige vader, vader of grootvader die
gedurende een aangenaam weekend een tijd van vrijheid,
ontspanning, bezinning en gebed wil nemen in de prachtige natuur
van onze Belgische Ardennen. Dit weekend is geschikt voor alle
christenen en voor iedereen die zich bevraagt over zijn geloof. Als
deze tocht zelfs van christelijke essentie is, dan verwelkomen we al
degenen die zoeken, twijfelen, of zelfs deze die geen christenen
zijn, maar die wel veel respect voor onze godsdienst vertonen.

Geest van deze tocht :
De Tocht van de Huisvaders wordt georganiseerd door vaders die
de behoefte hebben om zich onder "mannen" terug te vinden. Met
een gegeven thema en in een klimaat van totaal vertrouwen delen
zij hun vader- en christen gevoelens. Deze Tocht is
erg gehecht aan St Joseph. Dit is de reden waarom het tijdens het
weekend van 18 en 19 maart plaats vindt, datum van het feest
van de patroonheilige. Het is binnen het bereik van iedereen :geen
te lange wandeltraject, geen moeilijk of fysisch parcours,
gebruikmakend van paden en kleine wegen zonder verkeer.

Waarom deze tocht ?
» Net zoals de Samaritaanse vrouw, kan elk mens vandaag de
behoefte voelen om naar de waterput te gaan om er Jezus te
beluisteren die ons uitnodigt te geloven in Hem en om te putten
uit de bron waaruit het levend water komt. (cfr. Jn 4, 14)
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