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’t Stoofje is al 40 jaar dé ontmoetingsplek voor inwoners van Oudenbosch en omgeving. Intussen is
het uitgegroeid tot een plek waar iedereen zich thuis voelt. Voor jong en oud worden allerlei
activiteiten en inloopmiddagen georganiseerd. Reeds 3 jaren organiseren vrijwilligers van ’t Stoofje
pelgrimstochten. Langs kapelletjes in Essen, een kruidenwandeling of naar het Maria Labyrint in
Wernhout.

Pelgrimeren 1ste helft 2015

Bijzondere ontmoetingen, met de omgeving, met elkaar en met onszelf. Wanneer je zo met elkaar op
reis gaat wordt de blik verruimd, je staat eens stil en daarvan wordt je een rijker mens. Eenvoudig en
gewoon met elkaar op pad zijn, soms in stilte en dan weer delend met elkaar. Altijd is er een thema
verbonden aan de tocht waarvan de afstand +/- 12 km is. Wanneer je zelf boterhammen meebrengt is
er gelegenheid om de lunch samen te nuttigen in ’t Stoofje. Bijdrage voor ’t Stoofje: € 8,00.
Kun jij met minder?
In de vastentijd lopen we deze tocht in de omgeving van Oudenbosch. Start en eindpunt zijn ’t Stoofje.
Onderweg staan we stil of jij met minder kunt? Minder internet, minder geld, minder mensen om je
heen, minder eten? Datum: 24 februari 9.15 uur verzamelen.
Beleef Pasen anders.
Voor deze pelgrimage kom je vroeg uit je bed. In het donker verzamelen we eerste paasdag, 6.00 uur
in ’t Stoofje. We staan stil bij het sterven van Jezus en wat dit voor ons betekend. Al wandelend zullen
we de zon op zien komen en ervaren wat dat met ons doet. Datum: 5 april 6.00 uur verzamelen.
Maria Wandeling.
In mei is het de tijd om naar het kapelletje in Zegge te pelgrimeren. We wandelen en staan stil bij wat
Maria in deze tijd nog voor ons kan betekenen. Ze wordt op zeer veel manieren uitgebeeld en we
kijken welk beeld jou aanspreekt en wat dat jou te zeggen heeft. Datum: 5 mei 9.15 uur verzamelen.
Opgeven activiteiten
Wanneer je deel komt nemen, is het aan te bevelen je op te geven! Dit kan via de mail of door contact
op te nemen met ’t Stoofje. Onze gastvrouw of gastheer schrijven jou dan in. Tel: 0165-313078

Pelgrimeren op gympen.
Pelgrimeren op gympen is een project in ontwikkeling. Schoolkinderen, groep 8, zijn voor één dag
pelgrim en lopen naar Oudenbosch. Een tocht van 12 kilometer. Wandelend praten ze over wat hen
bezighoudt en proeven zo van de waarden die het leven in zich heeft. Opdrachten en metaforen zoals
de rugzak, de pelgrimsstaf en het onderweg zijn helpen daarbij. Een dag die verbindt, goed doet en bij
blijft zowel bij de kinderen als hun begeleiders.
Kun jij een bijdrage leveren of heb je ideeën neem contact op met Monica Versluis-Wagemakers via
stoofjehierennu@hetnet.nl. Vraag informatie aan wanneer je leerkracht bent van basisschool. Ook
wandelaars die daadwerkelijk een pelgrimstocht achter de rug hebben of iets kunnen met de
metafoor, kunnen informatie aanvragen en eventueel zich aanmelden als begeleider.
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Op 16 en 18 juni lopen de 8 groepers van openbare basisschool Ziezo van Roosendaal naar
Ontmoetingshuis ’t Stoofje in Oudenbosch.

Meer informatie
Wil je graag onze nieuwsbrief per mail ontvangen mail dan met vermelding nieuwsbrief naar
stoofjehierennu@hetnet.nl. Voor berichten kun je ons liken op Facebook: Stoofje Oudenbosch.
Bel: 0165-313078 of kijk op de website: www.stoofje.nu

