
Uitnodiging workshops 11 juni 2022 Sint Vitus Parochie

Hoe schrijven wij een nieuw verhaal, dat toekomst geeft aan de aarde en alles wat er op leeft?*

Zaterdag 11 juni zijn er diverse workshops in en om het Titus Brandsma Huis en  de Bonifatiuskerk, 
waarbij van groen uit de natuur, plastic afval en klei, schilder- of tekenmateriaal kunstwerken 
gemaakt zullen worden. Kunstwerken die ons helpen tot een nieuw verhaal te komen. Deze 
kunstwerken worden gebruikt voor de tentoonstelling in de Bonifatiuskerk.

Workshops:

 Op een grote aardbol (75 cm doorsnee) laten zien wat het oude én wat het nieuwe verhaal 
kan zijn 

 Collage-schilderijen maken met afval en twijgen
 Gedichten en verhalen schrijven over hoop
 Mandala’s van bomen en twijgen tekenen en kleuren
 Kinderen (4-12 jaar) zullen drie reuzenbomen schilderen
 Knutselhoek voor kinderen  (0-12 jaar)

Bij de meeste workshops is er een vrije inloop, en kan men aanschuiven.   Elke workshop heeft wel 
zijn beperkingen in aantal deelnemers.  Wilt u/wil je zeker zijn van een plaats, dan graag opgeven  bij 
het kerkelijk bureau. Kinderen die meedoen met het schilderen van de bomen moeten zich zeker 
opgeven, omdat die per uur ingedeeld worden, en het aantal deelnemers beperkt is. De kinderen 
kunnen in groepjes van zes meedoen, elk uur een groepje. Dus maximaal 18 kinderen kunnen 
meedoen. Zij moeten oude kleren aandoen, waar verf op gemorst mag worden. Ook oude sokken. 

Opgeven bij: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl 

Wij hopen dat veel mensen meedoen om een heel inspirerende tentoonstelling te maken! 

*Onze parochie heeft zich aangesloten bij het evenement Bosk van Arcadia. Wij hebben diverse 
activiteiten georganiseerd die aansluiten bij Bosk en de visie van Bosk. Een wandelend bos, dat vraagt
aan mensen om een ander verhaal te schrijven. Een verhaal van biodiversiteit, samenwerking, 
participatie, saamhorigheid, en onderdeel zijn van de Schepping. 
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