
Programma 
 
10.30 Rozenkransgebed met aansluitend welkomstwoord 

(kerk open v.a. 10.00 uur). 
 
11.00 Heilige Mis in concelebratie. Concelebrerende 

priesters graag albe en witte stola meenemen. 
 
12.00 Koffie/thee/lunch en tijd voor ontmoeting. 
 
13.00 Inleiding rond thema ‘Pater Pio, over roeping en 

zending van leken in de Kerk’. 
 
13.45 Korte pauze 
 
14.00 Stille Aanbidding en biechtgelegenheid. 
 
14.30 Feestelijk Lof en reliekverering. 
 
15.30 Afsluiting. 
_________________________________________ 
 

Wij hopen velen van u 
te ontmoeten op deze dag 

 
 “Wij zijn allen geroepen om zielen te redden” 

 

Pater Pio 

 

Pater Pio Gebedsgroepen  

Nederland 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15de Landelijke Gebedsdag 
Zaterdag 22 september 2018 

Den Bosch 
 

Iedereen is welkom 



De afgelopen jaren zijn er op diverse plaatsen in 
Nederland Pater Pio Gebedsgroepen ontstaan.  
De plaatselijke bisschop heeft een priester aangesteld als 
geestelijk leider, volgens de statuten. 
Deze groepen zijn geregistreerd in het Centrum voor de 
Gebedsgroepen in San Giovanni Rotondo.  

 
In Nederland zijn gebedsgroepen in: 

* Den Bosch   * Leiden 
* Den Haag   * Nijmegen 
* Dordrecht   * Pey-Echt 
* Dreumel   * Sevenum 
* Geldrop   * Sint-Michielsgestel 
* Helmond  

 
Op de Landelijke Dag, zaterdag 22 september, 
zijn alle leden v/d gebedsgroepen, de groepen 
in oprichting én belangstellenden uitgenodigd.  
 
Deze dag is voorbereid door: 

Pastoor J.H. Smith, gebedsgroep Leiden 
Dhr. A. v Scheppingen, gebedsgroep Leiden  
Voorbereidingscommissie mevr. E. Hegeman, 
mevr. T. Vergouwen en mevr. I. Verhoeven 

 
Info bij dhr. Van Scheppingen: vanscheppingen@12move.nl 
 

Waar?  
R.K. Kapucijnenkerk, Van de Does de Willeboissingel 12  
5211 CB Den Bosch.   
Parkeren: bij het Centraal Station, Colvenierstraat 20, 
5211 AV Den Bosch. De locatie bevindt zich op loopafstand 
van het station.  

 
Kosten 
* Tijdens de Eucharistie vindt een collecte voor  
   de plaatselijke geloofgemeenschap plaats.  
* Graag zelf een lunchpakket meenemen. Voor koffie en  
   thee wordt gezorgd. Voor de onkosten van de dag vragen  
   we een bijdrage van €5,- per persoon. 

 
Vervoer 
De gebedsgroepen regelen hun eigen wijze van vervoer. 
Wellicht wordt er voor uw gebedsgroep een bus(je) 
georganiseerd of rijdt u met elkaar mee per auto. 

 
Opgave deelname 
* Via de verantwoordelijke van de gebedsgroep. 
* Indien iemand van buiten de gebedsgroepen komt: 
   opgave via de heer Van Scheppingen: 
   vanscheppingen@12move.nl 
 


