UITNODIGING
Ontmoetingsdagen
in de vastentijd
voor alle vrouwen
als voorbereiding
op Pasen

Roermond, januari 2018
Geachte dames,
We wensen u een zalig 2018, een gezegend jaar met gezondheid, geluk en
vooral liefde!
We nodigen u uit voor onze komende ontmoetingsdagen waarbij de
Christenen in het Midden-Oosten centraal zullen staan. Behalve dat het
informatieve dagen zullen zijn hopen we ook inspiratie op te doen voor ons
geloofsleven. Want hoe kan je geloof in Christus stand houden wanneer je
leven beheerst wordt door oorlog, verdriet en ellende?
De geschiedenis van
het Christendom en
van de Katholieke
Kerk is lang en
boeiend. De verhalen
van verdrukking,
vervolging en pastorale
nood kennen altijd
tegenhangers in moed,
bekering en hoop.
Temidden van het kwaad getuigen Christenen wereldwijd van het geloof dat
uiteindelijk het Goede overwint. Ook vandaag nog!

Thema:

Wanneer:

Waar:

CHRISTENEN
IN HET MIDDEN
OOSTEN

dinsdag
13 maart
of donderdag
15 maart 2018

Bisdomgebouwen
Swalmerstr. 100
Roermond

veerkracht in
geloof

10.00 – 16.00 uur

Kerk in Nood kent hun verhalen uit eerste hand en biedt inzicht in de Nood
van de Kerk in alle delen van de wereld.
Het Midden-Oosten is als bakermat van drie religies zowel gezegend als
vervloekt met heilige plaatsen als Jeruzalem, Bethlehem, Mekka en Medina.
Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak
en Syrië zijn op de vlucht.
Kerk in Nood maakt u deelgenoot van de huidige ontwikkelingen en de
persoonlijke verhalen van Christenen in diverse landen met extra aandacht
voor de Syrische Christenen.
U bent van harte welkom!

Tonneke Stikvoort,
consulente Stg. Mgr. Schrijnen-Huis

PROGRAMMA
10.00 uur
10.30 uur
10.40 uur

12.00 uur
13.15 uur
14.15 uur
15.15 uur

Ontvangst en inschrijving met koffie en thee
Opening van de dag
Inleiding Kerk in Nood
Spreker: Dennis Peters heeft 19 jaar wereldwijde
ervaring met Kerk en journalistiek. Bij Kerk in Nood
is hij verantwoordelijk voor communicatie. Hij reist
regelmatig naar het buitenland om over het werk van
Kerk in Nood te schrijven of te filmen en via de media
aandacht te vragen voor de situatie van Christenen
die te maken hebben met vervolging of pastorale
nood.
Lunch, welke u wordt aangeboden door de Stg. Mgr. Schrijnen-Huis.
Koffie en thee, twee belegde broodjes
Interactief
Gebedsviering in de Caroluskapel
Sluiting van de dag met koffie, thee en vlaai

Aanmelden:
U kunt zich voor deze dag bij voorkeur
inschrijven via onderstaande link.

Aanmelden?
Klik hier!

De toegang is vrij (inclusief lunch) en er
zijn geen kosten aan verbonden.
Inschrijven is wel noodzakelijk omdat
het totaal aantal deelnemers begrensd
is. Het is mogelijk om deel te nemen
aan óf de ene óf de andere dag.

of via de mail: schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl
of telefonisch: Myriam Rademaker 0475 - 38 68 92

Parkeren:
Informatie:
Tonneke Stikvoort, consulente
T.:		 0475 – 38 68 20
				 of 06 – 839 835 00
		E.:		schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl
		 W.: www.schrijnenhuis.nl

We raden u aan om met het openbaar
vervoer te komen daar er op de
Swalmerstraat (behoudens personeel)
geen parkeergelegenheid is. U kunt de
auto wel betaald parkeren op het nabij
gelegen Wilhelminaplein of bij het Outlet
Center.

Vanaf het NS Station is het complex,
Swalmerstraat 100 bereikbaar door
de aan de overzijde van het station
beginnende Veldstraat in te lopen. Deze
weg gaat over in de Dionysiusstraat en
vervolgens de Bethlehemstraat. Deze
vervolgt u tot de T-splitsing. Hier gaat u
rechtsaf. Looptijd 10 minuten.

