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Dag Lieve mensen,
Het heeft wat op zich laten wachten maar hier dan een eerste nieuwsbrief over
de activiteiten bij Huize Raphael en retraites gegeven door Zuster Valapilla en
Pastoor Huber
Zoals u wellicht weet is de zuster door Jezus gevraagd te evangeliseren over
de gehele wereld.
Om zo het woord van God te verspreiden en de mensen te vertellen dat Jezus
nu onder ons leeft.
De laatste jaren verblijft de zuster voornamelijk in Europa en komende week zal
ze een retraite geven in Hongarije voor maar liefst 350 mensen. In Hongarije en
Polen zo zegt de zuster is het geloof nog redelijk standvastig, waar het in de
rest van West Europa echter sterk afneemt.
Dit ziet men ook tijdens de Gebedsdagen waar toch wat minder mensen naar
toe komen en retraites ook in aantal deelnemers wat terugloopt.
Waar wij mensen het op geloofsgebied wat laten afweten, blijven Jezus en
Maria ons echter voortdurend zegenen met hun niet aflatende liefde. Vooral
tijdens de Gebedsdagen en Retraites mogen we hier nog altijd getuigen van
zijn.
Onlangs ben ik zelf een weekje in Huize Raphael geweest voor
nachtaanbidding.
Wat een enorme indruk op mij heeft gemaakt is dat er zeker tegen de 100
vaste aanbidders zijn voor de 24 uur klokrond aanbidding . Waaronder vele
gezinnen.
Soms waren we in de nacht met wel 4 mensen, en enkele van hen deden dit al
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20 jaar.
En de inwonende vrijwilligers waren vrijwel onafgebroken in aanbidding of hun
werkzaamheden aan het verrichten. Wat mij hier duidelijk is geworden is dat de
zegen en genezingen die verricht worden door Jezus niet alleen komen van de
genezende gaven van zuster maar van alle mensen betrokken bij Huize
Raphael en hun niet aflatende liefde voor Jezus en Maria.
Omdat er in ons bestand veel mensen zijn die wel al eens een retraite bezocht
hebben, maar nog nooit in Huize Raphael geweest zijn heb ik enkele foto’s
toegevoegd om u wat indruk te geven hoe het er uit ziet. 1 ste foto van Huize
Raphael, 2 de van de kapel  voor 24 uurs aanbidding, foto 3 een slaapkamer
 

Enkele getuigenissen zal ik u nu geven die genoteerd zijn tijdens de
gebedsdagen of retraites.
Tijdens een gebedsdag waar alle mensen naar voren gaan om de zegen te
ontvangen, kwam een gezin uit Tsjecho-Slowakije naar voren. Bij hun een
jongen van 7 jaar die met gehoorapparaat nog voor 20 procent kon horen. Na
gebed door de zuster heeft Jezus hem genezen. Ik hoor hem nog roepen
Mama ik kan weer horen !! In Maart dit jaar is de hele familie overgekomen om
te getuigen dat de jongen zijn volledige gehoor terug heeft.
Een gezin uit Hongarije kwam naar Bad Soden tijdens de gebedsdag om te
getuigen van een opmerkelijke genezing van een man met Botkanker.
De artsen hadden hem nog maar 2 weken gegeven dat hij zou leven. De
botkanker was al zo diep doorgedrongen dat hij nauwelijks nog kon lopen en
ongelooflijk veel pijn had. Als laatste hoop is hij toen naar een retraite van de
zuster gegaan
Tijdens de retraite in Hongarije werd hij niet direct genezen zo vertelde hij, zijn
geloof was nog te klein. Toen is hij naar een retraite van de zuster in Servië
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gegaan waar hij binnen 2 minuten volledig werd genezen. Zijn dankbaarheid
was enorm. Zijn vrouw die arts is gaat nu elk jaar naar Afrika voor 3 maanden
om zieke mensen te helpen die daar vaak door geld gebrek niet geholpen
kunnen worden.
Getuigenissen uit Medjugorje en andere gebedsdagen zal ik u over enkele
weken sturen.
Iedere maand zover het mogelijk is gaan we naar de gebedsdagen in Bad
Soden.
Meestal huren we dan een busje en worden we begeleid door onze priester, de
mensen worden dan opgehaald in Antwerpen of Amsterdam etc. En daarna
teruggebracht. In goed overleg is dus veel mogelijk.

Volgende gebedsdag : 10-11 augustus
                                      12-13 oktober
September kan ik zelf helaas niet.

Volgende retraite is 25-29 november in Banneux. Inschrijven kan via
website.
Aanmelden voor gebedsdagen, of voor informatie kunt u mij altijd telefonisch
bereiken of mailen.
                                              Joep Habets  0031622951332

Informatie over de retraite:
Waar: Rue de l'Esplanade 57, 4141 Sprimont, België

wanneer: ma 25-11-19  t/m  vr 29-11-19
ontvangst: om 12:00 uur
kosten: vanaf € 238,00

Uiteraard is er gelegenheid tot biechten tijdens de retraite in Nederlands, Duits
en Frans.

Voor alle verdere informatie over het programma en de inhoud van de retraite
verwijzen we u graag naar onze website retraitezustermargaritha.org
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