
6 t/m 8 april 2018



WANNEER:
Aankomst:   Vrijdag 6 april 2018 
      tussen 17.00 en 17.30 uur. 
Afsluiting:  Zondag 8 april om 15.30 uur

WAAR: 
Steyl, Zustersstraat 20, 077-3764200  

VOOR WIE:
Katholieke gezinnen  

KOSTEN: 
Richtprijs € 200,- per gezin 
(werkelijk gemaakte kosten per gezin € 300,-)

ORGANISATIE: 
Centrum voor Huwelijk en Gezin 
van het bisdom Roermond

INLEIDINGEN:  
Mgr Liesen, vader A.Pierik 
en pastoor M. Otto 

VERDERE INFO:
Bij Myriam Rademaker, 
m.rademaker@bisdom-roermond.nl  

OPGAVE: 
Vóór 15 maart 2018 via digitale opgavebon 
(zie website www.huwelijkengezin.nl). 
Meld je snel aan want vol is vol!

In het weekend na Pasen verdiepen we 
ons in het paasmysterie: Waarom is Pasen 
zo essentieel voor ons geloof? Had Jezus 
ons niet op een andere manier kunnen 
verlossen? Pasen lijkt voor ons soms 
minder grijpbaar dan bijvoorbeeld Kerst-
mis. Toch hebben wij in de lijkwade van 
Turijn ook een hele tastbare getuigenis 
van Jezus’ verrijzenis. Hoe kunnen wij als 
gezinnen in onze opvoeding getuigen van 
deze vreugdevolle opstanding? Hoe bren-
gen wij Pasen in de praktijk? 

Voor de kinderen en tieners zijn er, onder 
deskundige leiding, aparte programma’s 
rondom het thema. Ze zullen op hun eigen 
niveau naar de vreugde van Pasen kijken 
aan de hand van Bijbelverhalen, knut-
selwerkjes en spellen.  Daarnaast zijn er 
gezamenlijke Eucharistievieringen, maaltij-
den, momenten voor het gehele gezin en 
voor de echtparen onderling.

Nieuw deze keer zijn de workshops tijdens 
de gezinstijd! Via het aanmeldformulier 
kun je aangeven waar je aan mee zou 
willen doen.

- Workshop sport 
 (voetbal, balspel…)

- Workshop spel 
 (tekenestafette)

- Workshop muziek 
 (samenspelen in een orkest)

- Workshop toneel 
 (beproef je acteertalent!)

- Workshop timmeren 
 (maak je eigen insectenhotel)

- Workshop knutselen 
 (voor de creatievelingen)

- Workshop wandelen 
 (mooie wandeling door de omgeving)

- Workshop haken 
 (aan de slag met draad en haaknaald)

- Workshop gezinsfoto 
 (met je gezin op de foto!)

Katholieke gezinnen zijn van harte uitgenodigd om in dit 
weekend samen het geloof te vieren, te beleven en te ver-
diepen. We zijn te gast in het schilderachtige kloosterdorp 
Steyl in het klooster van de Missiezusters. 


