Zaterdag 16 maart 2019
Inschrijving uitsluitend door middel van het online formulier :
https://marchedesperes.eventbrite.fr
De kosten (€60) dienen geen belemmering te vormen voor deelname;
schroom niet ons hierover te contacteren.
De betaling geschiedt op het hieronder vermelde bankrekeningnummer :
BE 68 6116 4240 8034

• 8h45 (uiterlijk) : Verzamelen in de priorij van de Broeders van
Sint Jan in Banneux (grote parkeerplaats aan de Rue de
l’esplanade) om de bagage in de kamers te zetten.
• 9h15 : Busrit naar het startpunt van de wandeling.
• 10h15 : Wegzendingsmis in Haute Desnié.
• 11h30 : Start van de wandeling in deelgroepen.
Tijdens de wandeling is er afwisselend gelegenheid voor deling,
gebed, meditatie en onderricht (ongeveer 18 km).
• 18h-18h30 : Aankomst in Banneux.
Installatie in de kamers (priorij of het gastenverblijf van
het heiligdom).
• 19h15 : Aperitief
• 20h : Avondmaaltijd
• 21h30 : Avondwake, aanbidding en sacrament van de biecht.

Zondag 17 maart 2019

Spreker :
Broeder Roger-Marie, prior van de congegratie van de Broeders van
Sint Jan te Banneux, zal de lezingen verzorgen.

• 06h45 : Ochtendgebed (voor
de bikkels !)
• 07h30 : Lauden (facultatief)
• 08h00 : Ontbijt, afruimen
• 09h00 : Vertrek wandeling naar
Tancrémont.
Wandeling in deelgroepen met
gelegenheid tot deling en gebed (8 km),
Halverwege verzamelen alle groepen voor
een lezing.
• 12h15 : Aankomst op het heiligdom van Banneux.
• 12h30 : H. Mis met de gezinnen.
• 13h45 : Bij de bron zullen de gezinnen gezegend worden.
• 14h30 : Picnick lunch met de gezinnen in de priorij van sint
Jan.
• 15h30 : Einde van de vaderwandeltocht 2019, terugkeer naar
huis.
Mocht u vervoer nodig hebben of reisgezellen zoeken, aarzelt u dan
niet om Charles-Henri de Maleissye te contacteren, hij zal u verwijzen
naar deelnemers met wie u kunt meerijden @:
marchedesperesbelgique@gmail.com

Voor wie ?
Spreker 2019
Het onderricht zal in 2019 door broeder Roger-Marie worden verzorgd, prior
van de congegratie van de Broeders van Sint Jan te Banneux.

Uitrusting en wandelrugzak
Zorg voor goede wandelschoenen (geen tennis- noch bootschoenen).
Beenkappen kunnen van pas komen.
Kleine rugtas voor de wandeling op zaterdag
• Picknick en drinken voor zaterdagmiddag en tussendoor bij de
wandeling.
• Pen en papier, daarnaast kunt u naar
eigen inzicht leeswaar meenemen die u helpen
mediteren.
• Het gezang- en gebedenboek zal worden
uitgedeeld door de organisatie.
• Regenkleding en warme kleding wordt aangeraden.
De bagage zal zaterdagochtend bij de
slaapkamers worden neergezet. De bagage
wordt niet meegenomen bij de wandeling
van zondag. De bagage bestaat uit:
• Schone kleding voor na de
wandeling van zaterdag (schoenen
inbegrepen).
• Slaapspullen (slaapzak/dekbed en
beddengoed) en toiletartikelen.

Gezinsprogramma
Vanaf zondagmiddag kunnen de gezinnen de vaders komen
vergezellen.
• 12h00 : Aankomst van de gezinnen in
Banneux (Place Jean-Paul II)
• 12h30 : Gezinsmis in het heiligdom
• 13h45 : Zegening van de gezinnen bij de
bron
• 14h30 : Gezamenlijke maaltijd in de priorij
van de Broeders (meegenomen door de
gezinnen)
• 15h30 : Afsluiting van de vaderwandeltocht.
• 16h00 : Terugkeer naar huis.

Elke man, aanstaande vader, vaders en grootvaders die een
gezellig weekend willen meemaken in de natuur. Een tijd van
ontspanning en vrije tijd alsook bezinning en gebed met andere mannen.
Ondanks het feit dat de wandeltocht vanuit een christelijk
perspectief wordt vormgegeven, verwelkomen we ook mannen die
op spiritueel vlak nog zoekende zijn, onzeker zijn of zelfs niet
christelijk. Het is hierbij wel van belang dat de deelnemer
respect toont voor ons katholieke geloof.

De gedachte achter deze wandeltocht.
De vaderwandeltocht wordt georganiseerd door vaders die een
kader willen scheppen waar vaders elkaar kunnen ontmoeten
« mannen onder elkaar » om in vertrouwen ervaringen te delen
over het vaderschap en het geloof (voor het grootste gedeelte)
binnen een gegeven thema. De vaderwandeltocht heeft een
bijzondere devotie voor de heilige Joseph. Dat is de reden dat
het plaatsvindt rondom de feestdag van onze patroonheilige op
19 maart. De vaderwandeltocht is voor eenieder toegankelijk :
beperkt aantal kilometers, geen moeilijk bewandelbare stukken
noch lichamelijke uitdaging. We gebruiken voetpaden in
verkeersluwe zones.

Waarom een wandeltocht?

« Net zoals de Samaritaanse vrouw, kan de hedendaagse mens
opnieuw de behoefte voelen naar de put te gaan, om er naar
Jezus te luisteren die uitnodigt in Hem te geloven en uit Zijn
bron, waaruit levend water opborrelt, te putten »
(cfr. Jn 4, 14) - Benedictus XVI in Porta Fidei – Deur van het
Geloof.

Zondagse maaltijd

Priorij van de broeders van St Jan in
Banneux

•
•

Rue de l’esplanade

Het ontbijt wordt verzorgd.
Het is de bedoeling dat de gezinnen gerechten meenemen die
gedeeld worden met eenieder. De broeders van Sint Jan zullen ook
een maaltijd aanbieden voor de « alleenstaanden ».
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