
NIEUWSBRIEF (3)  

DISIPELNAN DI ‘s-HERTOGENBOSCH 

 
2016 jaar van Barmhartigheid 

 

Een nieuw begin in het Jaar van Barmhartigheid. 

 

Jezus zegt: Ik ben de deur. Wanneer iemand door Mij 

binnenkomt, zal hij worden gered. (Joh. 10:9) 

 

Jezus is de deur tot de Vader, bij Hem mag je thuiskomen. 

Thuiskomen in de Liefde, op adem komen, een nieuw begin. God 

is Barmhartig voor iedereen. 

 

Paus Franciscus heeft de Heilige deur in Rome reeds geopend en zondag 13 december heeft de 

St. Jan Kathedraal dit ook symbolisch gedaan. 

  

 
 

Thema-avond 13 januari 2016:  “Een beetje Barmhartigheid verandert de wereld" -  

 

Paus Franciscus heeft een Jaar van de Barmhartigheid uitgeroepen. Waarom heeft hij dit gedaan? 

Wat houdt dat rijke begrip “barmhartigheid” nu eigenlijk in? En wat voor betekenis heeft het voor 

ons leven nu?  Aan de hand van de brief ‘Misericordiae vultus’ over dit Jubeljaar gaan we met 

elkaar in gesprek. Afgesloten zal worden met een meditatie over de parabel van de verloren zoon.  

Tijd:   19.45 – 21.45 u. 

Plaats: Bezinningscentrum Emmaus 

  Udenhoutseweg 15 in HELVOIRT 



ANDERE VIERINGEN: 

 

Zwijndrecht: Zondag 17-januari-2016 

 Heilig Hart van Jezus om 15.00 uur 

 Burgemeester de Bruinelaan 78; 3331 AH 

 Contact persoon: Mw. Chita Heuten 06-4422.8634 

 

Tilburg: Zondag 24-januari-2016 

 O.L. Vrouw Moeder van Goede Raad om 15.00 uur 

 Broekhovenseweg 2; 5021 LE 

 Contact persoon: Mw. Alida van Wijk 06-4852.5139 

 

Breda: Zondag 7-februari-2016 

 Michael Kerk om 15.00 uur 

 Hooghout 67; 4817 EA 

 Contact persoon: Dhr. Edson Mathilda 06-4514.1234 

 

 

 

Activiteiten die binnenkort gaan plaatsvinden: 

 

Helvoirt: Vrijdag 29  t/m 31 januari 2016 (Retraite voor het hele gezin; 

 ouders en kinderen 

 

Open toerustingsweekend “Generations” voor alle 

generaties Bezinningscentrum Emmaus 

Udenhoutseweg 15 in Helvoirt. 

Contact: Katholieke Charismatische Vernieuwing 

0492-554.644 

 

’s-Hertogenbosch: informatie bijeenkomst “Vergeving hoe ga jij er mee om” 

 Zaterdag 6-februari-2016 om 19.00 uur 

 Boschmeersingel 26; 5213 HJ 

 Mogelijkheid tot biechten (= een sacrament) 

 

Kruisweg (Kaminda di Krus)  

 Vrijdag 25-maart-2016 

Net zoals vorig jaar het bezoeken van 5 diverse kerken en vervolgens 

einde in Asten met het lopen van de Kruisweg 

Kosten € 10,00 vooraf te betalen (onkosten voor de bus) 

Laat het dit jaar weer een succes worden. 
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Herinnering Alpha Cursus 

 

“Is er meer? Waar leef ik eigenlijk voor?” Kom en ontdek het zelf! Ga samen met anderen op zoek 

naar een antwoord. Korte inleidingen en het napraten hierover in kleine groepen (waar geen 

enkele vraag gek is) en dit alles in een heel gemoedelijke, open sfeer helpen je daarbij. De cursus 

duurt 10 avonden en een kort weekend. Enkele onderwerpen die aan bod komen: ‘Wie is Jezus?’, 

‘Waarom stierf Hij aan het kruis?’, ‘Waarom zou ik de bijbel lezen?’, ‘Waarom en hoe kan ik 

bidden?’, ‘Wie is de heilige Geest?’, ‘Geneest God ook nu nog?’. 

 

De open avond begint, zoals iedere Alpha-avond, met een warme maaltijd. Daarna zullen we iets 

vertellen over het ontstaan en de opzet van de cursus. 

Voelt u vrij om na de open avond te besluiten al dan niet deel te nemen aan de cursus. 

De cursusavonden zijn: 28/1, 4/2, 18/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3, 31/3, 7/4, 14/4; 

weekend 12/13 maart 2016. 

 

INFO: 

Website: www.disipelnan-hertogenbosch.nl  

Misviering: elke 2e zondag van de maand. Adres Boschmeersingel 26 in ‘s-Hertogenbosch 

 

http://www.disipelnan-hertogenbosch.nl/

