ROEPINGENWEEKEND 17-35 JARIGEN
BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN

Je bent van harte uitgenodigd !

ROEPING: HOE ZO? WAARTOE?
ONTMOETINGEN OM JE ROEPING TE VERKENNEN EN BETER TE LEREN KENNEN

Vrijdagavond 25 oktober t/m zondagmiddag 27 oktober 2019
Franciscanessenklooster te Thuine (Duitsland)

Programma
Vrijdag 25 oktober 2019
Mogelijkheid om gezamenlijk naar Thuine te reizen door carpoolen
vanaf de parkeerplaats bij de NS-stations van Groningen of Coevorden
17.00 – 18.30 uur

Aankomst/ontvangst Franciscanessenklooster, gastenhuis St. Agnes
Verdelen van de kamers: 1-persoons, 2-persoons, 3-persoons

18.30 – 19.30 uur
20.00 uur

Avondeten – soep met brood
Eerste onderlinge kennismaking in kleine groepjes.

21.00 uur
21.30 uur:

Getuigenis van twee kloosterzusters
Einde groepsgesprekken en mogelijkheid tot een gezellige nazit.

Zaterdag 26 oktober 2019
6.15 uur

Morgengebed en H. Mis met de zusters in de grote kloosterkerk.

8.00 uur
9.30 uur
10.00 uur
10.30-11.30 uur
11.30-12.00 uur
12.00 uur
13.00-15.00 uur

Gezamenlijk ontbijt in het gastenhuis
Getuigenis van een priester die van elders naar Nederland is gekomen.
Koffie en thee
Gesprekken in groepjes
Vrije ruimte
Middageten (warme maaltijd)
Tijd voor persoonlijke ontspanning

15.00 uur
15.30 uur
16.00-17.30 uur
17.30 uur
18.00 uur
19.00-20.00 uur

Koffie en thee
Getuigenis van een katholiek echtpaar.
Gezamenlijke wandeling –
Vespers bidden in een kapel van het gastenhuis
Avondeten
* Deelname aan de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament
door de zusters in de zijkapel van de grote Christus-Koning-Kerk
* Gelegenheid het sacrament van boete en verzoening te ontvangen
(biecht)
Recreatie / quiz – in het cafeetje van het gastenhuis (‘Kneipe’)

20.00-22.00 uur

Zondag 27 oktober 2019
7.30 uur
8.00 uur
10.00 uur

Morgengebed
Ontbijt – ontruimen van de kamers
Eucharistieviering met de bisschop in een kapel van het gastenhuis

11.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur

Koffie en thee
Middageten (warm)
Geestelijke bagage voor onderweg
Koffie-thee en vertrek

Organisatie en opgave
Het roepingenweekend staat ook open voor jongeren afkomstig van buiten het bisdom
Groningen-Leeuwarden.
Er wordt een eigen bijdrage van 40 Euro gevraagd. Is dit een probleem dan kun je dat gerust
aangeven.
Speciale wensen aangaande het (warm) eten, bv. dieet of vegetarisch karakter, graag vooraf aangeven.

Opgave bij:
Pastoor Tjitze Tjepkema
Sint Jansstraat 10, 7741 HB Coevorden
Email: tjepk090@planet.nl
Mob. tel. 06 – 11 273 673
Graag voor 1 oktober 2019
Contactgegevens verblijfslocatie:
Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg zu Thuine,
Klosterstrasse 14, D- 49832 Thuine.
Telefoon: 00 – 49 - 5902-5010
Gastenzuster is Maria Christin.
Email: st.agnes@franziskanerinnen-thuine.de
Website: http://www.franziskanerinnen-thuine.de/index.html

