
Hooggevoeligheid, 

een miskende gave 

 

6 t/m 8 oktober 2017 

BETHABARA  Praktische informatie 

Gemeenschap Bethabara 

Secretariaat in Nederland: 

Antoniusplein 6 ; 5943 AH  Lomm 

Tel. 077 8517 356 of 06 1437 9142 

www.bethabara.nl  

info@bethabara.nl 

We verblijven dit weekend in: 

Bezinningshuis Regina Carmeli, 

Kollenberg 2; 6132 AL  SITTARD 

Begin: vrijdag 6 oktober 2017, 17.00 uur 

Einde: zondag 8 oktober 2017, 15.30 uur 

Prijs:  

Retraitekosten € 130,- 

+ Verblijfskosten: vol pension, per persoon  

1 persoonskamer: € 100,- 

2 persoonskamer: € 90,- 

Jongeren/studenten/werkelozen  

(verblijf in 2 persoonskamer) € 75,- 

U kunt er voor kiezen thuis te overnachten en te 

ontbijten. In dat geval betaalt u voor verblijf, 

lunch en avondeten:  € 35,- Houdt u er dan alstu-

blieft rekening mee dat het programma ‘s mor-

gens om 9 uur begint en ‘s avonds om ± 21.00 

uur eindigt. 

Beddengoed en handdoeken s.v.p. meenemen. 

Huur beddengoed: € 6,- .en/of handdoeken: € 2,- 

S.v.p. aangeven op het inschrijfformulier. 

 

Inschrijven via onze website: www.bethabara.nl of 

via het inschrijfformulier in deze folder 

U bent pas definitief ingeschreven indien uw bij-

drage (uiterlijk op 20 september 2017) op onze 

bankrekening is bijgeschreven:  

IBAN  NL09 INGB 000 777 2662 ten name van 

Bethabara-Gemeenschap. 

Bethabara is een, door de katholieke kerk erken-

de, charismatische en missionaire gemeenschap 

en vooral in Oostenrijk, Duitsland en sinds 2017 

ook Nederland actief. 

De naam Bethabara is Hebreeuws en betekent 

huis of plaats van de overgang en de nieuwe 

schepping. Bethabara is de plaats aan de Jor-

daan waar zich meerdere Bijbelse gebeurtenis-

sen hebben afgespeeld. Zo werd Jezus daar 

door Johannes de Doper gedoopt. De Heilige 

Geest is zichtbaar in de vorm van een duif ver-

schenen. De stem van God de Vader sprak de 

helende en bevestigende woorden: “Dit is mijn 

Zoon, mijn veelgeliefde”. (zie Lucas 3, 21-22). 

De Bethabara gemeenschap wil de genaden van 

de plaats Bethabara zelf leven en met anderen 

delen, uitgaande van de doopgenade en de zal-

ving als priester, koning en profeet.  

Een centraal element is het brede en verdiepen-

de aanbod, dat bestaat uit: 

Gebedskringen en Gebedsavonden  

Weekenden voor geloofsverdieping 

Toerustingsdagen 

Gebedshuizen en Woongemeenschappen 

Bedevaarten en Internationale conferenties 

 



Veel hooggevoelige mensen voelen zich on-

begrepen en dragen lasten van anderen zon-

der te weten hoe zij met deze bijzondere gave 

van God kunnen leren omgaan. Onze per-

soonlijkheid wordt mede bepaald door erva-

ringen uit het verleden.  

Sommige zijn waardevol, andere herinnerin-

gen achtervolgen ons en hebben littekens 

achtergelaten. God biedt ons, door zijn liefde-

volle Barmhartigheid, troost en heling, moed 

en nieuwe levensvreugde. 

Vanuit een christelijke invalshoek krijgt u veel 

informatie over deze gave waarmee mensen 

problemen ondervinden in het dagelijks leven.  

Met veel praktische oplossingen, getuigenis-

sen en met gelegenheid voor persoonlijke ge-

sprekken, gebedstijd, en onderling delen van 

ervaringen. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijbel en schrijfge-

rei mee te nemen?  

 

Het seminar wordt geleid door een team van 

de Bethabara gemeenschap NL 

Thema's die tijdens de lezingen aan de 

orde komen zijn o.a.: 

 Hooggevoelig en christen: hoe houd ik 

het zuiver? Wat is veilig, zijn er dingen 

die ik beter niet kan doen? 

 Leer jezelf beter begrijpen en leer 

grenzen stellen 

 Negatieve levensboodschappen afleg-

gen (stempels en etiketten) 

 Wat is een lastendrager en hoe kan ik 

lasten afleggen 

 Hooggevoeligheid in relaties, huwelijk 

en werk 

 

Tijdens het seminar willen we de stilte tus-

sen de inleidingen  zoveel mogelijk bewa-

ren.  

Er is voldoende gelegenheid u terug te 

trekken en rust te nemen. 

 

Het seminar heeft een opbouwende struc-

tuur; het is daarom enkel mogelijk het vol-

ledige programma te volgen. Gasten wor-

den niet toegelaten tijdens het seminar. 

Inschrijfformulier 

Hiermee geef ik mij op voor het seminar 

Hooggevoeligheid, een miskende gave 

6 t/m 8 oktober 2017 

Naam  

M/V  

Adres  

Postcode/ 

Woonplaats 

 

Tel nummer  

Email  

Geb.datum  

1 p. kamer  

2 p.kamer met  

 Vegetarisch eten 

 Beddengoed huren €  6,- 

 Handdoeken huren € 2,- 

Datum:  

Handtekening  

  

Formulier s.v.p. sturen, in voldoende gefran-

keerde envelop, naar: Bethabara Gemeen-

schap NL,, Antoniusplein 6, 5943 AH  LOMM 

U kunt zich ook opgeven via onze website: 

www.bethabara.nl onder activiteiten 


