16, 17 en 18 november 2012

Op weg naar de eeuwigheid

Op weg naar de eeuwigheid
Van harte nodigen we jullie als gezin uit voor het
vijfde gezinsweekend van het Centrum voor Huwelijk en Gezin. We zijn te gast in het schilderachtige
kloosterdorp Steyl in het grote klooster van de (blauwe) Missiezusters. Deze novembermaand tegen
het einde van het kerkelijk jaar staan we stil bij het
thema ‘Op weg naar de eeuwigheid’.
Onderwerpen en vragen die tijdens de inleidingen op
het programma staan, zijn o.a. de volgende: w Het
mysterie van het sterven en wat komt er na de dood?
w Onze zorg voor stervenden en de overledenen w De
heiligen als wegbereiders en voorsprekers w Leven in
het hemels bruiloftsfeest en het uitzien ernaar in ons
aardse leven w Hoe ervaren kinderen het sterven?
WANNEER
Aankomst vrijdag 16 november 2012 tussen
17.00 en 17.30 uur. Einde weekend zondag 18
november om 15.30 uur
WAAR
Steyl, Zustersstraat 20, 077-3764200
VOOR WIE
Katholieke gezinnen
KOSTEN
Richtprijs €175,- per gezin

(werkelijke gemiddelde kosten per gezin € 300,-)

Hoe zien zij de hemel? w
Hoe moet ik als ouder op
hun vragen over de hemel
antwoorden?
w

Voor de kinderen zijn er, onder deskundige leiding, aparte programma’s rondom het
thema. Ze worden in groepen
ingedeeld (0-1 jarigen, 2-3 jarigen, 4–8 jarigen, 8-12 jarigen, 12+). Er wordt o.a. geknutseld, gesport, gesproken
over het thema, gebeden en gezongen.
Daarnaast zijn er gezamenlijke Eucharistievieringen
en maaltijden, momenten voor het gehele gezin en
voor de echtparen onderling.
INLEIDINGEN
Hulpbisschop Mgr. E. de Jong,
Kapelaan L. Simons en pastoor M. Otto
VERDERE INFO
Bij Myriam Rademaker (zie hierna) of bij
Vivi Demandt (tel. 0475-386893)
OPGAVE
Vóór 25 oktober 2012 via de mail
m.rademaker@bisdom-roermond.nl
óf tel. 0475-386892
óf via onderstaand strookje.

ORGANISATIE
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom
Roermond

Het aantal kamers is beperkt,
dus snel inschrijven maar!

OPGAVESTROOK

GEZINSWEEKEND STEYL ‘OP WEG NAAR DE EEUWIGHEID’
Na opgave volgt in oktober een bevestigingsbrief met alle gegevens over het weekend.

Namen van ouder(s) / gehuwden:__________________________________________________________
Adres:_________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:______________________________________________________________
Telefoon:________________________Emailadres:________________________________________
Namen, leeftijden en schoolgroep van de kinderen die meekomen:
_________________________________________________________schoolgroep: ________________
_________________________________________________________schoolgroep: ________________
_________________________________________________________schoolgroep: ________________
Eventueel dieet:______________________________________________________________
Opsturen naar: Bisdom Roermond, t.a.v. afd. Huwelijk en Gezin, Postbus 75, 6040 AB Roermond
of mailen naar: m.rademaker@bisdom-roermond.nl

