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Lieve Mensen,
 
Om te beginnen wens ik u nog een zeer gezegend en vreugdevol jaar toe.
Na de drukke periode van kerst nu dan de nieuwsbrief van Januari.
 
Banneux
In November 2019 hebben we met 90 mensen een retraite gevolgd met Zuster
Valapilla in Banneux.
Met deelnemers uit Frankrijk, Zuid-Duitsland, België en Nederland.
Veel mensen waren positief gestemd na afloop, natuurlijk zijn er mensen wiens
beleving anders is.
Echter weet dat het hoofddoel van een retraite of gebedsdag is: u dichter bij
Jezus en Maria te brengen.
Door de lezingen en voorbeelden aan te halen uit de praktijk van ons alle
daagse leven, is het de bedoeling dat we doordrongen raken van zijn
aanwezigheid op ieder moment van de dag.
Vaak hebben we al eens een lezing of voorbeeld mogen horen tijdens een
gebedsdag of retraite.
Toch beleven we het dan iedere keer anders.
Tenslotte behoren we ook iedere dag de bijbel te lezen en ook daar lezen we
vaak het zelfde, als ook in de Heilige mis, we kunnen sommige passages
misschien wel dromen.
Wij mensen zijn echter druk in ons dagelijks leven, we worden geleefd door
onze omgeving en onze bezigheden, dan juist, is dit alles bedoeld iedere keer
opnieuw, om het te doen herbeleven in onze gedachten, en te beseffen en
goed doordrongen te geraken, dat hij wel degelijk voortdurend aanwezig is.
Sommige onder ons mogen Jezus en Maria zien zijn aanraking voelen krijgen
een boodschap of genezing.
Natuurlijk willen we genezen worden van onze ziektes en persoonlijke zorgen
en zijn dat vaak onze diepste wensen, en zijn onze verwachtingen soms zeer
hoog gespannen.
We weten echter nooit of er genezing komt, ook de zuster niet.
Zelfs als we het de zuster vragen kan het zo zijn dat de desbetreffende persoon
er nog niet klaar voor is deze genade te ontvangen. Of hij besluit te berusten in
het dragen van zijn kruis, omarmt het, en draagt het op aan Jezus, om zich te
verenigen met Jezus zijn lijden.
Geduld in lijden geeft glorie in de Hemel, zo zegt Jezus.
Iedere keer dus dat je lijdt moet je beseffen dat je een groter koninkrijk in je ziel
verkrijgt.
Dat wil zeggen een rijk van genade overeenkomstig aan een rijk van deugd en
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glorie.”
 
 
Een getuigenis zal ik u vast geven van een mevrouw die deelgenomen heeft in
Banneux.
 
Sinds 5 jaar woon ik in een appartement. 
Mijn gehoorapparaten had ik ong. 1,5 jaar.
Terug van de retraite hoor ik voor 't eerst in de badkamer het water 
door de leidingen gaan!!!
Mijn gehoor is dus echt genezen, Alleluja !!! 
 

Gebedsdagen te Haus Raphael
8-9 Februari gaan we weer naar de gebedsdag van Zuster Valapilla in Bad
Soden.
Wilt u meegaan geeft u zich dan op bij:
 
Joep Habets 0031622951332
 
Het vervoer kan geregeld worden in onderling overleg.
We halen de mensen echt vrijwel overal op in Nederland en België.
Ook onze priester Herman Vernooij begeleid ons altijd om ons goed voor te
bereiden op deze dag. Stel het busje is vol? Dan bent u misschien in de
gelegenheid een andere datum te kiezen.
 
De volgende datums kunt u vast in gedachten houden:
 
                            8-9      februari   Gebedsdag Bad Soden
                            18-19  April        Gebedsdag Bad Soden
                             9-10   Mei          Gebedsdag Bad Soden
    31 mei-1 juni- 2 de pinksterdag  Gebedsdag Bad Soden
 
Tijdens de retraite is er al kort over gesproken. “Leven in de Goddelijke Wil”
In een schrijven later deze maand zal ik u hierover meer uitleg geven.
Het is waarlijk een bijzonder groot geschenk.
 
Je kan God geen grotere glorie geven en geen groter goed aan Zijn schepselen
dan aan velen de kennis door te geven over het Leven in de Goddelijke Wil.
Vertel dus aan iedereen dat er niets groter bestaat, geen sensationeler mirakel
dan leven in de Goddelijke Wil.” (Luisa Piccarreta)
 
En het overwegen en doen van de 24 uren van de Passie.
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Daarbij uit Jezus de wens: o, hoe zou ik willen dat in elk dorp één iemand  deze
uren van mijn Passie zou doen! Ik zou Mezelf in ieder dorp horen en Mijn
Gerechtigheid die in deze tijden grote verontwaardiging kent, zou gedeeltelijk
zijn getemperd”
 
De genade die we ontvangen bij het overwegen van de 24 uren van zijn Passie
zijn ongekend
En onze lieve Jezus is dan zo gelukkig !!
 
 
 
 


