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Filmavonden met filmgesprek

Breda, 28 januari 2019

Geachte lezer,

Graag nodigen wij u uit voor een van de twee filmavonden met filmgesprek op dinsdagavond 
12 februari 2019  ‘The Way’ in Hoeven of woensdagavond 13 februari 2019  ‘Des hommes et des 
dieux’ in ‘s-Heerenhoek. 

Deze filmavonden worden door het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom 
Breda, georganiseerd in het kader van het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar 
van 2019  ‘In de sporen van H. Benedictus’.  
Iedere geïnteresseerde is van harte welkom, ook indien u niet wilt of kunt deelnemen aan de 
bedevaart. 

The way  op 12 februari 2019
"The Way" is een Amerikaanse dramafilm uit 2010 van Emilio Estevez. Hierin volgen we de 
hoofdpersonen in een spirituele tocht op zoek naar de innerlijke drijfveren van het leven. De 
begeleiding wordt gegeven door Wiel Hacking, pastoraal werker Bisdom Breda.

Des hommes et des dieux op 13 februari 2019
"Des hommes et des dieux" is een Franse dramafilm uit 2010 onder regie van Xavier Beauvais. De
film toont ons hoe een groep cisterciënzer monniken, bedreigd in hun bestaan, komt tot de kern 
van hun spiritualiteit en hun aanwezigheid in Algarije. Deze film wordt begeleid door Marjeet 
Verbeek, theologe gespecialiseerd in het filmgesprek.
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Programma 

17.30 uur Ontvangst met kopje soep en broodjes

18.30 uur Film met korte inleiding Marjeet Verbeek / Wiel Hacking
20.30 uur Pauze

20.45 uur Filmgesprek begeleiding Marjeet Verbeek / Wiel Hacking
22.00 uur Afsluiting en naar huis

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op website van het Sint 
Franciscuscentrum. Wilt u bij aanmelden datum en plaats vermelden? Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar.
Aan de avonden zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Mogen wij u vragen om te helpen aan deze activiteiten bekendheid te geven?
Graag ontmoeten wij u op dinsdagavond 12 februari of op woensdagavond 13 februari 2019.

Met vriendelijke groet, 

Drs. Ben Hartmann
Directeur Sint Franciscuscentrum

Bijlage 1:  Flyer filmavonden
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