
HH. Louis en Zélie Martin 
Ouders de heilige Thérèse van Lisieux 

Relieken in het Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch  

Doorlopend programma 

Vrijdag 15 september 2017  

ca. 21.30 uur: Ontvangst van de relieken in de kapel van het Sint-Janscentrum  

Aansluitend: Nachtelijke aanbidding en verering van de relieken  

Zaterdag 16 september 2017 

7.15 uur: ochtendgebed  

7.30 uur: eucharistieviering  

10.30 uur: rozenkransgebed 

14.30 – 14.45 uur: Getuigenis door Wim en Annette Peeters:   

‘Liefde en lijden. De kracht van het sacrament van het huwelijk in moeilij-
ke omstandigheden’  

Tijdens deze inleiding is er voor de kinderen een aangepast programma. 
Ook voor tieners is er een aparte acitiveit. Beide worden verzorgd door de 
Blauwe Zusters.  

16.00 uur: Vespers en afsluiting van de aanbidding  

16.30 uur: Processie 

17.00 uur: Eucharistieviering (zondagsviering)  

18.00 uur: Gezellige maaltijd  

19.00 uur: Jongerenprogramma door André Dieduksman:  

Léonie Martin, een tegendraadse heilige. De moeilijke dochter van Louis 
en Zélie Martin.  

21.00 uur: afsluiting 

Op 17 september vindt in het bedevaartsoord Scherpenheuvel in België een plech-
tige viering plaats rond de relieken met kardinaal De Kesel. Voor het programma 
zie: www.feestvandegezinnen.org. Tijdens dit feest wordt ook de toonaangevende 
biografie gepresenteerd van Hélène Mongin: Louis en Zélie Martin, Heiligheid in 
het dagelijkse leven (zie: www.betsaida.org).  

http://www.feestvandegezinnen.org
http://www.betsaida.org


Toelichting bij het programma: 

Vrijdag 15 september 

Het reliekschrijn komt naar verwachting in Den Bosch aan omstreeks 21.30 uur. Er 
is gelegenheid om tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag deel te nemen aan de 
doorlopende nachtelijke aanbidding.  

Het staat u vrij om gedurende de nacht te komen en te gaan. U kunt parkeren bij 
het Sint-Janscentrum. Voor de praktische informatie en om toelichting te krijgen 
bij de veiligheidsmaatregelen verzoeken wij u vooraf met ons contact op te nemen 
(tel nr 073-613 2000).  

Zaterdag 16 september  

Gedurende de gehele dag is het Sint-Janscentrum geopend en kunt u vrijelijk bin-
nenlopen op een voor u geschikt moment.  

Op zaterdag is er doorlopende gelegenheid voor aanbidding, biecht, ontmoeting 
met seminaristen en met blauwe zusters. Ook is er de gehele dag gelegenheid tot 
aankoop van nieuwe en tweedehands boeken. 

Voor de kinderen wordt tijdens de inleiding van Wim en Annette Peeters door de 
Blauwe Zusters een kinderprogramma georganiseerd. Ook voor tieners is er een 
aparte activiteit. Beide worden verzorgd door de Blauwe Zusters.  

Voor jongeren (en geïnteresseerde tieners) wordt ’s avonds een programma georga-
niseerd door André Dieduksman.  

Er is gelegenheid om deel te nemen aan de  avondmaaltijd om 18.00 uur. Ook hier-
voor is aanmelding niet vereist, zij het dat het voor de organisatie praktisch is om 
enige juiste inschatting te kunnen maken. Dus mocht u voor donderdag 14 septem-
ber weten dat u van (een van deze) gelegenheden gebruik wilt maken, dan stellen 
we het zeer op prijs als u ons hierover informeert via mail (info@sint-janscen-
trum.nl) of telefonisch.  

Van harte welkom! 

mailto:info@sint-janscentrum.nl
mailto:info@sint-janscentrum.nl

