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Herinnering retraite Banneux

4 daagse retraite in Banneux van 25 t/m 29 november 2019
met zuster Margaritha Valappila en Pastoor Manfred M. Huber
Lieve mensen,
Over iets minder dan 2 maanden is het zover, de 4 daagse retraite in Banneux
met zuster Valappila en Pastoor Manfred M. Huber. We hebben reeds een mooi
aantal aanmeldingen mogen ontvangen, maar aanmelden kan nog steeds en
het zou ons uiteraard zeer verheugen u op 25 november te mogen ontvangen.
Misschien twijfelt u nog of u zich zult inschrijven voor de retraite. Het is dit jaar
extra aan te bevelen om deel te nemen, omdat we nu al weten dat we volgend
jaar, 2020, helaas geen retraite in Banneux en Medjugorje met zuster Valappila
zullen organiseren, omdat de Zuster reeds een vol programma heeft in dat jaar.
We zijn wel wat ideeën aan het onderzoeken, hoe we u een mooie andere
mogelijkheid kunnen aanbieden om toch bij de Zuster op retraite te gaan.
Huize Raphael bestond onlangs 20 jaar. In haar lezing vertelde de zuster dat
toen zij nog een jong meisje was, Jezus haar vroeg Hem te volgen als Zuster
naar Europa, om zijn plan voor evangelisatie te volbrengen. Haar strijd om hier
niet aan toe te geven was groot, omdat ze dacht dat ze hiervoor niet geschikt
was, en als jong meisje had ze natuurlijk andere interesses. Echter Jezus liet
haar niet los. God heeft onze levensweg voor onze geboorte al bestemd, de
vraag is: geven wij hieraan toe. Gelukkig voor ons, heeft ze ‘Ja’ gezegd. In
1996 zag een priester in een visioen dat Jezus haar een microfoon gaf en dat
voor haar nu de tijd aangebroken was om voor Hem spreekbuis te zijn over de
gehele wereld. Sindsdien geeft ze retraites in binnen- en buitenland. 250.000
mensen hebben haar retraites reeds gevolgd. Bedenk daar bij eens hoe velen
onder ons genezing hebben mogen ontvangen, zowel lichamelijk als geestelijk.
Vaak heeft men het inzicht ontvangen het leven anders in te richten,
bijvoorbeeld met meer gebed. Door dit gebed zijn vele huwelijken gered.
Mensen die terug keren naar Jezus en zich aan de geboden houden, hebben
genezing mogen ontvangen. Alles doet Jezus voor ons. Als wij doen wat Hij
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zegt kan werkelijk alles ten goede keren. Zo zei Jezus tot de zuster dat hij alle
mensen tot vernieuwing wil brengen, alle verwondingen helen en alle zonden
met Zijn kostbaar bloed vergeven. En ook dankte zij onze lieve moeder Maria,
dat zij voor ons een zo belangrijke voorbidster is.
Ik zal u nog een zeer mooie getuigenis geven.
Vooraf aan een gebedsdag zei Zuster Margaritha dat Jezus haar een hele grote
‘vis’ liet zien. Zij begreep dit beeld echter toen nog niet. Tijdens de
getuigenissen kwam er een man uit Kroatië naar voren die getuigde: Ik was
handelaar en dief, ik heb alles gestolen wat los en vast stond, auto’s,
brommers. Ik roofde zelfs met mijn bende huizen en bedrijven leeg. We
verkochten vrouwen, drugs, xtc, alles wat geld opbracht. Toch voelde ik mij op
een bepaald moment ongelukkig, toen zei mij iemand ga eens naar Zuster
Valapilla toe, zij bid voor mensen. Ik heb haar toen gevraagd, kunt u voor mij
bidden? De Zuster heeft toen voor hem gebeden. Toen zei Jezus op een
gegeven moment tegen mij: Stop daarmee, blijf bij Mij. Ik ben gestopt, maar de
duivel liet me niet gaan, hij leidde me naar een apotheek om pillen te kopen
voor zelfdoding, toen dwong Jezus mij om voor de deur van de apotheek
omhoog te kijken. En daar stond met grote letters: God heeft je lief. Vanaf toen
ben ik bij Hem gebleven en kom ik dit nu getuigen. Dit was de hele grote ‘vis’
zo zei de zuster, die Jezus haar heeft laten zien. Zo ziet u hoe Jezus alles leidt,
als je besluit om terug te keren naar Hem. Wat een Liefde.
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: vanaf 13:00 uur
kosten: vanaf € 238,00
Uiteraard is er gelegenheid tot biechten tijdens de retraite in Nederlands, Duits
Voor alle verdere informatie over het programma en de inhoud van de retraite
verwijzen we u graag naar onze website retraitezustermargaritha.org
Voor vragen en inschrijving kunt u ons ook telefonisch bereiken:
Joep Habets tel. 0031 622951332
info@retraitezustermargaritha.org
inschrijformulier
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