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We verblijven dit weekend in: 

Bezinningshuis Regina Carmeli, 

Kollenberg 2; 6132 AL  SITTARD 

Begin: vrijdag 19 januari 2018, 17.00 uur 

Einde: zondag 21 januari 2018, 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 betaald u voor verblijf, 

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

blieft rekening mee dat het programma ‘s mor-

gens vroeg begint en laat op de avond eindigt.   

 

Beddengoed, handdoeken s.v.p. meenemen. of-

Huur beddengoed: € 6,- 

Huur handdoeken: €  2,- 

 

Inschrijven via onze website: www.bethabara.nl of 

via het inschrijfformulier in deze folder 

Uw inschrijving is pas geldig als het verschuldigde 

bedrag voor retraite– en verblijfskosten is over-

gemaakt op onze bankrekening:  

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 



Ach, Heer, grote en geduchte God, die het 
verbond nakomt en vol medelijden bent voor 
hen die U liefhebben en zich aan uw gebo-
den houden. Wij hebben gezondigd en 
kwaad gedaan, wij hebben goddeloos ge-
handeld en zijn opstandig geweest,… Wij 
hebben niet geluisterd naar de profeten, die 
in uw naam gesproken hebben tot onze ko-
ningen, familiehoofden en tot heel de bevol-
king van ons land… Heer, U staat in uw recht, 
maar wij hebben reden om ons te schamen. 
Mijn God, buig uw oor naar ons en luister! 
Niet op grond van onze verdiensten richten 
we onze smeekbeden tot U, maar op grond 
van uw grote barmhartigheid. Heer, luister 
toch! Heer, vergeef ons! Heer, kijk toch naar 
ons om! Daniel 9, 3-20 

 

In dit weekend brengen wij onze familie-

stambomen in gebed bij de Heer.  

Doel van dit weekend is om te leren om een 

machtig voorbidder te worden.  Het is dus 

geen passief weekend, maar een toerustings-

weekend als retraite. U gaat dus zelf in voor-

bede voor uw familieleden. Pater Jean-David 

en het gebedsteam van Bethabara helpen en 

ondersteunen u vanzelfsprekend bij uw ge-

beden. 

 

U ontvangt na aanmelding formulieren voor 

het invullen van uw familiestamboom. 

 

Voor dit weekend is moed nodig om alle, 

soms pijnlijke, familiegeheimen naar het 

kruis te brengen, maar de vergeving en de 

zegen die de Vader ons wil geven zijn 

enorm groot!  

De Eucharistievieringen en de gebeds-

avond - met speciale gebeden voor het los-

maken van bindingen en verkeerde invloe-

den - dragen ertoe bij, dat we de genezen-

de invloed van Jezus Christus heel diep kun-

nen ervaren.  

De inleidingen hebben tot doel ons een die-

per inzicht te geven in de oorzaken en de 

gevolgen van de banden, kwetsuren en 

ziekten die zich doorheen de generaties in 

onze familiestambomen hebben geworteld.  

 

Retraiteprediker:  

Pater Jean-David Lindner (leider van de Be-

thabara gemeenschap) en team 

 

De retraite heeft een opbouwende struc-

tuur; het is daarom enkel mogelijk het volle-

dige programma te volgen.  Gasten worden 

niet toegelaten tot het programma. 

Inschrijfformulier 

Hiermee geef ik mij op voor de retraite 

Voorbede voor mijn familie 

19 t/m 21 januari 2018 

Naam  

M/V  

Adres  

Postcode/ 

Woonplaats 

 

Tel.nummer  

Email  

Geb.datum  

1 p. kamer  

2 p.kamer met  

 Vegetarisch eten 

Huur: Handdoeken / Beddengoed 

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 


