
PROGRAMMA

10.00 – 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee

10.30 – 12.00 uur Inleiding ‘Gods barmhartigheid voor mij en 
mijn barmhartigheid voor de ander’ door 
pastoor R. Kanke

 Gelegenheid tot het stellen van vragen

12.00 – 13.00 uur Lunch
 koffie/thee wordt verzorgd
 lunchpakket zelf meenemen

13.00 – 14.00 uur Samenkomst in de Caroluskapel, waarna 
in processie naar de Kathedraal

14.00 – 15.00 uur Aanbidding en gelegenheid tot pastoraal 
gesprek of biechtgesprek

15.00 uur H. Mis, hoofdcelebrant Mgr. De Jong

Deze dag wordt georganiseerd door 
Centrum voor Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond

Paus Franciscus heeft dit jaar tot een bijzonder jubileumjaar 
uitgeroepen: ‘Heilig jaar van de barmhartigheid’. Met het prach-
tige logo worden we uitgenodigd om ons te verdiepen welke 
bedoeling de paus met dit heilig jaar heeft.

Na het verdiepende gedeelte van de dag wordt ons dan de 
gelegenheid geboden het gehoorde in praktijk te brengen. Wij 
trekken in processie van de Caroluskapel naar de Kathedraal 
om daar heel bewust door de heilige Deur te gaan. De beteke-
nis van deze ritus is te vergelijken met de alledaagse situatie 
dat je thuis komt in je woning. Als je door je huisdeur gaat, laat 
je bv. de drukte van het werk achter.  
Zo kunnen wij ook geestelijke ballast achterlaten bij het gaan 
door de heilige Deur. Natuurlijk gaat dit niet meteen in die ene 
seconde dat wij er door heengaan, maar vraagt deze stap om 
verdieping. De mogelijkheid daartoe wordt ons aansluitend 
gegeven in pastorale gesprekken of biechtgesprekken met ver-
schillende priesters bij de eucharistische aanbidding.  
Als wij na de H. Mis weer door de heilige Deur naar buiten gaan 
zijn wij volop geïnspireerd om de barmhartigheid, die wij zelf 
mochten ervaren, uit te dragen naar anderen. 

29 september 2016

INFO
 bij Wies Mom 
 via e-mail: wiesmom@kuriakon.nl 
 of tel. 0475-589135

s.v.p. aanmelden vóór 26 september
met vermelding van naam en adres bij:
 Secretariaat van Centrum voor Huwelijk en Gezin
 Myriam Rademaker, 
 m.rademaker@bisdom-roermond.nl 
 of tel. 0475-386892

WAAR EN WANNEER

 Donderdag 29 september 2016
 Bisdomgebouwen 
 aan de Swalmerstraat 100 te Roermond

DEELNAME IS GRATIS
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