
UITNODIGING
Ontmoetingsdagen voor alle vrouwen 

als voorbereiding op Pasen

Thema:    
Geraakt, 
geroepen    

en gezonden
 

         

Wanneer:    
dinsdag 17 maart   

of donderdag 
19 maart 2020

10.00 - 16.00 uur           

Waar:    
Bisdomgebouw
Swalmerstr. 100

Roermond



Roermond, januari 2020
Geachte dames,                             

Ieder mens heeft een unieke roeping. Dat kan een taak in het gezin 
of de maatschappij zijn, in de zorg,  het onderwijs of in een bestuur. 
En sommige mensen voelen een specifieke roeping om zich in 
te zetten voor de Kerk.

Bisschop Harrie Smeets zal tijdens de ontmoetingsdagen spreken 
over zijn roeping; ‘ongewild en onweerstaanbaar geroepen’ om 
in Gods naam mensen lief te hebben.

Maar ook José Hendrix zal vertellen over haar roeping, 
welke ze opvolgde uit verantwoordelijkheid voor haar medemens. 
Aan de hand van een korte film en haar verhaal vertelt ze over 
het ‘vergeten land’ Armenië.

Deze dag kijken we ook naar onze eigen roeping: waardoor werd 
u geraakt en voelde u zich geroepen om het werk te doen? 

Een dag om elkaar te ontmoeten en elkaar in het zonnetje te zetten. 
Dankbaarheid dat Hij ons elkaar heeft gegeven! Het zal weer 
een gevarieerde en inspirerende dag worden,  inclusief lunch. 
En we sluiten de ontmoetingsdag met een mooie gebedsviering. 

Welkom en tot ziens!

Tonneke Stikvoort, consulente Stg. Mgr. Schrijnen-Huis



Programma

10.00 uur  Ontvangst en inschrijving met koffie en thee.

10.30 uur Opening van de dag.

10.40 uur  Ochtendprogramma
               · Bisschop Harrie Smeets.
                · Stichting Rafaël met de voorzitters Jose Hendrix 
  en Suren Karian, secretaris Theja Hendrix 
  en bestuurslid Karel Majoor.
         · Korte documentaire film van Stichting Rafaël.
       

12.30 uur Lunch
 Welke u wordt aangeboden 
 door Stg. Mgr. Schrijnen-Huis. 
 Koffie en thee met twee 
 belegde broodjes. 

13.45 uur    Interactief

15.00 uur    Gebedsviering in de Caroluskapel

15.30 uur    Sluiting van de dag met koffie, thee en vlaai.

Meer informatie
Tonneke Stikvoort, consulente
T.  0475 38 68 20 of  M. 06 839 835 00
W.  www.schrijnenhuis.nl
E.   schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl

Bestuur 
Stichting 

Rafaël



Aanmelden
U kunt zich voor deze dag aanmelden bij voorkeur door de digitale 
opgave bon in te vullen via de website www.schrijnenhuis.nl
via email: schrijnenhuis@bisdom-roermond.nl of telefonisch 
Myriam Rademaker 0475 386892.

De toegang is vrij (inclusief lunch) en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Inschrijven is wel noodzakelijk omdat het totale aantal deelnemers 
begrensd is. Het is mogelijk om deel te nemen aan of de ene of 
de andere dag. Indien u na inschrijven toch verhinderd bent om 
te komen verzoeken we u om zich af te melden, telefonisch of via email, 
zodat dames op de reservelijst een kans krijgen om toch te komen.

Parkeren
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. 

Aanmelden klik hier

http://schrijnenhuis.nl/formulier

