
 
  
Wat kan je verwachten?   
  
De vertelvoorstelling van Pater Petrus Vloers (Antwerpen, °1605 - + 1663) wordt 
gebracht door verteller Geert Fierens en gebeurt op verschillende plaatsen in en rond de 
Sint-Pauluskerk van Antwerpen.   
Bij enkele schilderijen en beelden, alsook op 
soms verrassende kerkplekjes, vertelt deze Pater Petrus met zowel zin-
zoekende als (kunst-)historische verhalen,   
maar evenzeer ook met 'les petite histoires' en humor,  
wat voor een bijzondere betekenis al deze elementen in zijn leven gehad hebben.    
Het geheel van verhalen mondt uit in Pater Petrus' grootste ontdekking:  
LICHT!  
  
Een gelegenheid tot zitten wordt bij elke plaats aangeboden.  
  
De verhalen worden gebracht in de vorm van een "interactieve vertelling". 
Door deze speciale vertelvorm en dit in combinatie met de unieke omgeving van de Sint-
Pauluskerk, creëren we een sfeer waarin men op een aangename en soms pakkende wijze 
een originele impressie krijgt van deze zoekende Pater Dominicaan in het Antwerpen van 
begin van de 17de eeuw.   
Na de voorstelling is er een gezellige ontmoeting met alle aanwezigen en in aanwezigheid 
van de Pater Vloers bij een drankje en een praatje gepland waarbij zeker uw vragen en 
bedenkingen aan bod kunnen komen.   
  
Praktisch   
  
Voor groepen organiseren we graag onze voorstellingen op een datum van uw 
keuze, weliswaar afhankelijk van de activiteitenagenda van de vertelacteur en deze van de 
Sint-Pauluskerk.   
Ook het aanvangsuur kan gekozen worden.  
Totale duurtijd (onthaal, vertelgetuigenis en gezellig samenzijn) is om en bij de 120 
minuten.   



  
Elke vertelvoorstelling heeft een standaard vertrekpunt op de Vleesmarkt zelf.   
Gelieve er op tijd met zijn allen aanwezig te zijn.    
  

Prijs  
  
Voor groepen is de prijs afhankelijk van de grootte van de groep.   
Minimumprijs is € 150 voor een groep tot 15 personen,  
  
In deze prijs is alles inbegrepen: het onthaal met mogelijkheid tot vestiaire, de 
vertelgetuigenis, het gezellig samenzijn nadien mèt een drankje én 
een herinneringskaart.    
  
 
  
Hoe reserveren?   
  
Ten laatste drie weken vóór het geplande bezoek neem je contact 
op met ons via geert.fierens@gmail.com     
Na enkele dagen ontvang je een bevestiging per mail met o.a. 
enkele praktische afspraken en het verzoek om te betalen van 150 €. De betaling ervan 
moet ons bereiken ten laatste 10 dagen voor het bezoek, anders kunnen we de reservatie 
niet meer verzekeren.   
 
U kan kosteloos annuleren tot 30 dagen voor de activiteit, daarna wordt een vergoeding 
van €50 administratie gevraagd. Indien er minder dan 3 dagen vooraf geannuleerd wordt, 
wordt het minimum groepstarief aangerekend  
(€150) 
  
 
Wenst U nog meer informatie, aarzel niet ons te mailen op geert.fierens@gmail.com !  
 
Uitkijkend naar uw reservatie én ontmoeting in de Sint-Pauluskerk!  
 
Geert Fierens  
 


