
Inspirelli kalender Hoogstraten-Rijkevorsel 2018-2019 

 

Datum Soort activiteit Omschrijving Plaats Tijdstip 

15 september Feestelijke opening 

Inspirelli-lokaal 

Na een likje verf hier en wat herinrichting daar wordt 

het vroegere JOZIB-lokaal omgedoopt tot Inspirelli-

lokaal! Dit is vanaf nu de plek waar jongeren elkaar 

kunnen ontmoeten en samen kunnen groeien in 

geloof. We openen feestelijk de deuren op 15 

september met een lekkere barbecue (€5 per 

persoon, inschrijven via www.regi.ijd.be).   

Inspirelli-lokaal 

Hoogstraten (Dokter 

Versmissenstraat 3, 

2320 Hoogstraten) 

18 – 22 uur 

7 oktober Sint-Franciscusdag De pastorale eenheid van Hoogstraten-Rijkevorsel 

laat zich inspireren door Franciscus van Assisi en 

paus Franciscus I. Beiden tonen zij een bijzondere 

aandacht voor Gods schepping en voor al wie arm is 

of uitgestoten. Daarom willen we op zondag 7 oktober 

ook samenkomen rond de figuur van Sint-Franciscus. 

Jong en oud, iedereen is welkom! 

Sint-Katharinakerk 

Hoogstraten (Dokter 

Versmissenstraat 2, 

2320 Hoogstraten) 

09.30 – 16 uur 

20 oktober Spiribabbel: 

Jongeren en 

keuzes/roepingen 

Op deze avond staan jongeren en keuzes/roepingen 

centraal. We laten een monnik aan het woord over zijn 

roeping en gaan samen in gesprek over keuzes 

maken en roepingen. We sluiten de avond af met een 

hapje en drankje. 

Inspirelli-lokaal 

Hoogstraten (Dokter 

Versmissenstraat 3, 

2320 Hoogstraten) 

20 – 22 uur 

9 november Taizé-viering Stilte, gebed, zang, verbondenheid. Dat zijn de 

sleutelwoorden voor Taizé. Samen met andere 

jongeren halen we inspiratie uit de Bijbel, uit de stilte, 

uit de muziek. Met 11 november in het zicht, vieren we 

rond het thema vrede. Hopelijk mogen we ook jou 

verwelkomen! 

Kapel Sint-

Willibrorduskerk 

Rijkevorsel (Dorp 1, 

2310 Rijkevorsel) 

20.30 – 21.30 uur 

http://www.regi.ijd.be/


15 februari Taizé-viering Stilte, gebed, zang, verbondenheid. Dat zijn de 

sleutelwoorden voor Taizé. Samen met andere 

jongeren halen we inspiratie uit de Bijbel, uit de stilte, 

uit de muziek. Aangezien het de periode van Valentijn 

is, vieren we rond het thema liefde. Hopelijk mogen 

we ook jou verwelkomen! 

Kapel Sint-

Willibrorduskerk 

Rijkevorsel (Dorp 1, 

2310 Rijkevorsel) 

20.30 – 21.30 uur 

22 maart Spiribabbel: 

Jongeren en de 

gevangenis 

Op deze avond staan jongeren en de gevangenis 

centraal. We laten een gevangenisaalmoezenier en 

een ex-gedetineerde aan het woord over hun 

ervaringen in de gevangenis en gaan hierover samen 

in gesprek. We sluiten de avond af met een hapje en 

drankje. 

Inspirelli-lokaal 

Hoogstraten (Dokter 

Versmissenstraat 3, 

2320 Hoogstraten) 

20 – 22 uur 

1 mei Kapellekestocht Van het ene kappelletje naar het andere wandelen we 

van Hoogstraten naar Meersel-Dreef, onder de 

beschermende vleugels van Maria. Onderweg maken 

we tijd voor stilte, gebed, zang en ontmoeting. 

Afsluiten doen we aan de Lourdesgrot in het 

Mariapark van Meersel-Dreef. 

Inspirelli-lokaal 

Hoogstraten (Dokter 

Versmissenstraat 3, 

2320 Hoogstraten) 

14 – 17 uur 

19 juni Light a Candle Midden in de Heilige Bloedweek nodigen we iedereen 

uit in de Begijnhofkerk in Hoogstraten om een kaarsje 

te branden voor iets of iemand en even stil te staan. 

Dit is de ideale gelegenheid om even tot rust te komen 

tijdens de drukte van de kermis. 

Begijnhofkerk 

Hoogstraten (Vrijheid 97, 

2320 Hoogstraten) 

19 – 22 uur 

 


