GEZINSWEEKEND STEYL
‘MET HART EN ZIEL’
21, 22 EN 23 JANUARI 2011
Van harte nodigen we gezinnen uit op het tweede
gezinsweekend van het Centrum voor Huwelijk en
Gezin in het schilderachtige kloosterdorp Steyl in het
grote klooster van de (blauwe) Missiezusters. We
komen samen rondom het thema ‘MET HART EN
ZIEL'. Thema's die besproken worden, zijn:
Karaktervorming van kinderen en jongeren; hoe
beleven we de christelijke deugden in het gezin? Wat
is ons eigen beeld van God? Hoe kun je spreken over
God? Hoe beantwoord je geloofsvragen van
kinderen? Wat is FEN (Family Enrichment Trainingen)
en wat is de meerwaarde hiervan voor de opvoeding?

Voor de kinderen zijn er, onder begeleiding van deskundige leiding, aparte programma’s rondom het
thema. Ze worden in groepen ingedeeld (0-1 jarigen, 2-3 jarigen, 4–7 jarigen, 8-12 jarigen, 13+). Er
wordt o.a. geknutseld, gesport, gesproken over het thema, gebeden en gezongen.
Naast de gezamenlijke heilige Eucharistievieringen en maaltijden, zijn er gezinsmomenten en
momenten voor echtparen onderling.
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Aankomst vrijdag 21 januari 2011
tussen 17.00 en 17.30 uur
Einde weekend zondag 23 januari
om 15.30 uur
Steyl, Zustersstraat 20, 077-3764200
Katholieke gezinnen
Richtprijs €150,- per gezin (werkelijke
gemiddelde kosten per gezin €300,-)
Centrum voor Huwelijk en Gezin van
het bisdom Roermond
Kapelaan L. Simons, pastoor M. Otto en
echtpaar Wilbert en Els Maximus
Bij Myriam Rademaker (zie hierna) of bij Vivi Demandt (tel. 0475-386893)
Vóór 15 december 2010 via de mail m.rademaker@bisdom-roermond.nl óf
tel. 0475-386892 óf via onderstaand strookje.
Het aantal kamers is beperkt, dus snel inschrijven maar!

Na opgave volgt begin januari een bevestigingsbrief met alle gegevens over het weekend.
Op 2, 3 en 4 september 2011 wordt het derde gezinsweekend in Steyl georganiseerd!!
------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVESTROOK GEZINSWEEKEND STEYL ‘MET HART EN ZIEL’
Namen van ouder(s) / gehuwden: …………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………Email: ……………………………………………………….
Namen en leeftijden van de kinderen die meekomen: …………………... ………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Evt. dieet: ………………………………………………………………………………………………
Opsturen naar Bisdom Roermond, t.a.v. Afd. Huwelijk en Gezin, Postbus 75, 6040 AB Roermond

