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Oproep
om deel te nemen aan een wake
zondag 14 maart 2021 tussen 11.00-12.00 uur
Wereldvredesvlam / Julianapark Venlo
voor een humaan vluchtelingenbeleid in aanloop naar de verkiezingen
Doel daarvan is om stil te staan bij de bedroevende situatie van grote groepen vluchtelingen aan
de Europese grenzen én om aan politici laten zien dat er wel degelijk draagvlak is voor menselijk beleid. We willen daarmee aandacht vragen voor het vluchtelingenbeleid en de problematiek van de vluchtelingen in Nederland.
Laat van je horen!
Door mee te doen en aanwezig te zijn zonder samen te scholen,
op veilige afstand van elkaar, in de buitenlucht.
We branden het Vredeslicht en je kunt een statement maken door
een gedachte uit te spreken of gedicht voor te dragen
een stukje muziek te spelen
door gewoon in stilte waakzaam te willen zijn
of op een andere passende manier…
AANDACHTCENTRUM IS OPEN

Tijdens de lockdown is het aandachtcentrum als een van de weinige plaatsen toch
iedere werkdag open. Dat kan omdat het AC te maken heeft met speciale groepen
van bezoekers die elke dag van 10:00-13:00 uur welkom zijn voor een kopje koffie/
thee. Uiteraard houdt ‘t Groenewold en de vrijwilligers de richtlijnen van het RIVM
goed in de gaten.
WANDELTOCHT ASSISI

In de zomer van 2020 is de wandeltocht van Rome naar Assisi vanwege corona niet door kunnen
gaan. Ondanks alle geldende maatregelen op dit moment zijn we toch
aan het kijken of de tocht dit jaar van 6 t/m 20 juli wel door kan
gaan. Diegene die zich vorig jaar heeft aangemeld, of voor andere belangstellende kunnen met het secretariaat contact opnemen. Er is speciale informatie rondom de reis beschikbaar.
Op dinsdag 18 mei om 19:00 uur is er in ‘t Groenewold een informatieavond over deze reis.
Uiteraard is dit allemaal onder voorbehoud.
CORONA-MAATREGELEN

Bezoek aan ‘t Groenewold blijft altijd mogelijk, zij het in kleine groepjes
van twee /drie personen.
Bij binnenkomst in het gebouw vragen wij u om een mondkapje te dragen. Zit u vervolgens op uw plaats dan mag het mondkapje af.
Verder is er voor elke ruimte een afzonderlijk gebruikersprotocol i.v.m.
de corona-maatregelen
AGENDA
06 maart
05 t/m 07 maart
03 april

Heilige Huisjes Tocht gaat niet door
Kloosterweekend gaat niet door
Wandelen met verhalen zullen we later over berichten
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