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Verzoend leven -  

relaties verhelderen 

3 t/m 5 november 2017 

BETHABARA 

Inschrijven voor dit seminar is mogelijk via 
onze website: www.bethabara.nl  of door het 
opsturen van het inschrijfformulier naar onze 
gemeenschap. 

We verblijven  in het gastenhuis van de  
zusters Birgitinessen; Maasstraat 17; 6001 EB  
WEERT 

Begin van dit seminar:  
Vrijdag 3 november 2017 om 17.00 uur 

Einde van het Seminar: 
Zondagmiddag 5 november om 15.00 uur 

Seminarkosten: 

€ 130,- per persoon 

+ Verblijfskosten: vol pension, per persoon  

1 persoonskamer: € 106,- 

2 persoonskamer: € 96,- 

U kunt er voor kiezen thuis te overnachten en 
te ontbijten. In dat geval betaalt u voor ver-
blijf, lunch en avondeten:  € 36,- per persoon. 
Houdt u er dan alstublieft rekening mee dat 
het programma ‘s morgens vroeg begint en 
laat op de avond eindigt.   

U bent pas definitief ingeschreven indien uw 
bijdrage (uiterlijk op 20 oktober 2017) op on-
ze bankrekening is bijgeschreven:  

IBAN  NL09 INGB 000 777 2662 ten name van 
Bethabara-Gemeenschap. 

 

 

Voor mensen met een minimum inkomen is even-
tueel korting mogelijk. Neemt u hiervoor alstu-
blieft contact met ons op. 

Praktische informatie 

Bethabara is een, door de katholieke kerk 
erkende, charismatische en missionaire ge-
meenschap en vooral in Oostenrijk, Duitsland 
en sinds 2017 ook in Nederland actief. 

De naam Bethabara is Hebreeuws en bete-
kent huis of plaats van de overgang en de 
nieuwe schepping.  
Bethabara is de plaats aan de Jordaan waar 
zich meerdere Bijbelse gebeurtenissen heb-
ben afgespeeld.  

Zo werd Jezus daar door Johannes de Doper 
gedoopt. De Heilige Geest is zichtbaar in de 
vorm van een duif verschenen. De stem van 
God de Vader sprak de helende en bevesti-
gende woorden: “Dit is mijn Zoon, mijn veel-
geliefde”. (zie Lucas 3, 21-22). 
De Bethabara Gemeenschap wil de genaden 
van de plaats Bethabara zelf leven en met 
anderen delen, uitgaande van de doopgena-
de en de zalving als priester, koning en pro-
feet.  

Een centraal element bij de Bethabara ge-
meenschap is het brede en verdiepende aan-
bod, dat bestaat uit: 

Gebedskringen en Gebedsavonden  

Weekenden voor geloofsverdieping 

Toerustingsdagen 

Gebedshuizen en  Woongemeenschappen 

Bedevaarten  

Internationale conferenties 

Voor andere seminars  en retraites verwijzen 
wij u graag naar onze website  

Bethabara Gemeenschap 

Antoniusplein 6; 5943 AH  LOMM 

Tel. 077 - 8517356 of 06 1437 9142 

info@bethabara.nl 

www.bethabara.nl 

 



Inschrijfformulier 

Hiermee geef ik mij op voor het seminar 

Verzoend leven—relaties verhelderen 

3 t/m 5 november 2017 

Thema’s  

Negatieve ervaringen in het verleden kunnen 

ons hart verwonden. Daardoor kan ons zelf-

beeld, ons beeld van God en ons beeld van 

de medemens vertroebelen. 

Als Jezus ons hart wil vernieuwen en onze 

innerlijke kwetsuren wil genezen - wat ge-

beurt er dan met ons? Welke gevolgen heeft 

deze vernieuwing voor ons leven, voor de 

relatie met onszelf, met God en met onze 

medemensen? Kunnen we daar zelf actief aan 

meewerken of zijn we, als het ware, slechts 

toeschouwer in dit proces? 

Als deelnemer aan dit seminar beleeft u geen 

passief weekend! Het is een toerustingssemi-

nar waarbij u zelf leert om te gaan met de 

onderwerpen die aan de orde komen in de 

inleidingen.  

Het seminar is in stilte: we vragen van de 

deelnemers om dieper  hun persoonlijke weg 

te gaan, te werken aan hun persoonlijke rela-

tie met God en daarvoor ook de andere deel-

nemers de ruimte te geven. 

 

Gelieve uw bijbel en schrijfgerei mee te nemen. 

Inhoud van het seminar  

 Relaties zuiveren 

 Leer jezelf beter begrijpen en leer 

grenzen stellen  

 Bittere wortels 

 Versteende harten 

 Ouders eren  

 Ouders verlaten 

 Innerlijke eed 

 Vergeving en verzoening 

 Vernieuwing van het hart 

 

Seminarleiders:  

Marianne Martens & team 

Naam  

M/V  

Adres  

Postcode/ 

Woonplaats 

 

Tel.nummer  

Email  

Geb.datum  

1 p. kamer  

2 p.kamer met  

 Vegetarisch eten 

  

Datum:  

Handtekening  

  

Formulier s.v.p. sturen, in voldoende gefran-

keerde envelop, naar: Bethabara Gemeen-

schap NL,, Antoniusplein 6, 5943 AH  LOMM 

U kunt zich ook opgeven via onze website: 

www.bethabara.nl onder activiteiten 

Dit seminar heeft een opbouwende structuur, 

het is enkel mogelijk het complete programma 

te volgen. Gasten kunnen zich niet voor een ge-

deelte van het programma aansluiten. 


