
Een samenkomst van 

vrienden van ‘Samen in Vreugde’ 

en 

vrienden van ‘Poverello’ ! 

Een ontmoetingsdag voor families, voor 

kinderen en jongeren, voor echtparen en 

voor alleenstaanden, voor gepensioneerden 

en niet gepensioneerden ! 

Waar : Op de kinderboerderij van Poverello : 

Veldstraat 26 te 8700 Schuiferskapelle 

Wanneer : zondag 21 febr. van 10u tot 16u. 

Het programma :  

10:00 : Verwelkoming met een tas koffie 

10:30 : Kennismaking en zang 

11:30 : Eucharistieviering 

12:30 : Middagmaal: soep en koffie ter plaatse.  Picknick meebrengen !  

13:30 :  Verkenning van de boerderij en kleine wandeling 

14:30 : We delen onze gedachten met elkaar over wat ons 

bezig houdt op een ontspannen wijze.  Een deel van de kinderen  

en jongeren kunnen met de pony’s leren omgaan. Er worden  

ook nog andere activiteiten voorzien voor de jeugd.   

15:30 : Vieruurtje met koffie en … ?  

Wat is de bedoeling : Elkaar ontmoeten, met elkaar delen, samen vieren, samen bidden en bezinnen, samen 

ontspannen … in eenvoud, in broederlijkheid en in VREUGDE.  

Het zal deugd doen als jij er ook bij bent !  

Van harte welkom ! 

Namens  ‘Samen in Vreugde’ : Marijke (011/680557)  Namens  ‘Poverello’ : Johan en zr. Nera (0473481606) 

NB. *Graag telefonisch of via mail inschrijven voor 10 februari :   marijke.vanthoff@icloud.com of tielt@poverello.be  

       *Wie met de trein wenst te komen wordt afgehaald in het station van Tielt. Graag een seintje op voorhand.  
 

SAMEN IN VREUGDE  

Vanuit  

verbondenheid met 

de bisschop van 

Hasselt en met de 

gehele wereldkerk, 

willen wij bewust als 

Vreugdevolle 

Christenen leven.  

Vooreerst elk op de 

plek van onze eigen roeping : gezin, werk, 

gemeenschap.  Daarnaast komen wij ook regelmatig 

samen om, in gemeenschap, ons geloof te beleven en 

te uiten en vervolgens blij te getuigen van de Liefde 

en de Vreugde die Jezus ons geven wil. 

POVERELLO 

Ze zijn 
allen 

welkom: al 
degenen die 
het leven 

niet 
gespaard 

heeft, al 
degenen die 
lijden in hart 

en lichaam, al degenen die zoeken naar een beetje 
vriendschap. Maar welkom ook aan degenen die 
beseffen dat het ware geluk erin bestaat het beste 
van zichzelf aan zijn broeders te schenken, degenen 
die begrepen hebben dat een hart meer waard is dan 
al de schatten van de wereld. (J.V.1980) 
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