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David, een levensreis
Donderdag 16 mei 2019 
Lezing door diaken Rob van Uden

Plaats: Parochiecentrum Rijen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Bijdrage: € 3,00 

Aan de hand van zijn gedichten-
bundel neemt Rob van Uden ons 
mee in het leven van koning David. 
Hij voert ons van het verleden 
naar het heden en terug. 

Pelgrimage in Rijen  
Woensdag 29 mei 2019
Fietstocht door werkgroep Diaconie

Vertrek: Parochiecentrum Rijen
Tijd: 19.00 - 22.00 uur
Bijdrage: vrije gift

Een tocht langs diaconale plekken uit verleden en 
heden. Onderweg staan we stil bij de Christelijke 
dienst van zorg aan en solidariteit met mensen in nood 
via verhalen, gedichten, gebeden en ontmoetingen. 

Aanmelden voor alle activiteiten:

Secretariaat Parochiecentrum
Hoofdstraat 58 
5121 JG Rijen
Telefoon: 0161 222 833
E-mail: voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl 

www.parochieheiligegeest.nl
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Samen onderweg
Dinsdag 12 maart 2019
Vertellingen van Gert-Jan de Hoon

Plaats: Parochiecentrum Rijen
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Bijdrage: € 5,00

Als pelgrim naar Santiago de Compostella gaan, is een 
belevenis. Puttend uit vele km’s wandelervaring van 
hemzelf en anderen, vertelt Gert-Jan wat een 
pelgrimage teweeg brengt. In het bijzonder over de 
ervaringen van mensen die samen lopen op de 
camino: met familie of met een buddy als je visueel 
beperkt bent.  

Sobere maaltijd  
Maandag 8 april 2019
Vastenactieproject: Schoon water

Plaats: Parochiecentrum Rijen
Tijd: 18.00 - 19.30 uur
Bijdrage: € 3,00 voor de 
 vastenactie

Iedere 90 seconden sterft er een 
kind door het drinken van 
vervuild water.
Vastenactie maakt zich sterk voor schoon en 
bereikbaar drinkwater voor iedereen.
Laten we er samen iets aan doen.
 

VOEDSEL voor de ZIEL
De kunst tegemoet te komen aan 

spirituele verlangens

Parochie Heilige Geest
Rijen - Hulten - Molenschot

Als leven 
reizen is
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Op reis naar binnen

Dinsdag 18 september 2018
Benedictijnse spiritualiteit door Abt Dom Bernardus

Plaats: Parochiecentrum Rijen
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Bijdrage: € 5,00

Tegenwoordig gaan mensen veel op reis. Monniken 
maken ook een reis, maar dan meer naar ‘binnen’. 
Dom Bernardus van het Trappistenklooster in 
Berkel-Enschot neemt ons mee op zo’n reis.  

‘Ik kom terug’ 
van Adriaan van Dis  
Maandag 24 september 2018
Boekbespreking door 
Marjolein van Tooren

Plaats: Parochiecentrum Rijen
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Bijdrage:  € 3,00

Na een lang leven van zwijgen en buitensluiten begint 
een moeder opeens te praten tegen haar zoon. 
Aarzelende ontboezemingen over grensover-
schrijdende liefde, verraad en drie oorlogen. Een 
tragikomedie over het woeste leven van een vrouw die 
terugkijkt op de reis van haar leven.
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Gevecht met de engel

 
Expositie van Rijense kunstenaars

Zondag 21 oktober na de viering van 10.00 uur.
Dinsdag 23 oktober - jaarmarkt
Zondag 28 oktober 
Zondag 11 november - Kunstweek TOON 
Plaats: Maria Magdalenakerk Rijen

Vijftien kunstenaars verbeelden het thema van 
(innerlijke) strijd in het leven en het zoeken naar 
verbinding met jezelf en de wereld om je heen. 
Inspiratiebron is het Bijbelse verhaal van Jacob die 
vecht met een engel.

Rondom Jacob
Woensdag 7 november 2018
Meditatie door pastor 
Edith Hertog 

Plaats: Maria Magdalenakerk
Tijd:  20.00 - 21.30 uur
 
Op meditatieve wijze spiegelen 
we ons eigen levensverhaal aan 
het bijbelverhaal van Jacob die 
dromend en worstelend zijn weg 
zoekt in het leven.
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Kerstconcert en Kerstmarkt 2018  

Zondag 16 december
Zangkoor KoRije

Plaats: Maria Magdalenakerk
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Bijdrage: vrije gift 

Zanggroep KoRije zingt onder leiding van de jonge 
dirigent Ralf van Dorst. Op hun programma staan 
traditionele en moderne kerstliederen.

Rondom het concert is er de kerstmarkt met mooie 
producten waarvan de opbrengst bestemd is voor 
goede doelen. 

Een filmavondje uit: 
The Way
Donderdag 21 februari 2019 
Met nabespreking door 
Marjeet Verbeek

Plaats: Parochiecentrum Rijen
Tijd: 19.30 - 22.30 uur
Bijdrage: € 5,00

Oogarts Tom reist naar Saint Pied 
le Port om de stoffelijke resten op 
te halen van zijn zoon Daniel, die is omgekomen op 
de Camino de Santiago. Tom besluit de tocht van zijn 
zoon af te maken. Hij neemt Daniels rugzak met daarin 
de urn met as en vertrekt.


