
 
Vrijwillige bijdrage voor de onkosten, er wordt een collecte gehouden. 
 
Wanneer U op het station opgehaald wilt  worden  kunt  U contact 
opnemen met Fred Neyens  ( 0495 – 62 60 43 / 06 – 1434 44 77) 
(loopafstand is ongeveer 15 minuten) 
 
Graag tot zaterdag 29 april in de Kerk van de Verrezen Christus, 
 in Weert, Willen de Zwijgerstraat 10 
 
Namens de diocesane Contactgroep: 
 

Ine Stassen ...........................  Venlo  ............................  077 – 366 17 90 

Fred Neyens  ........................  Nederweert  ...............  0495 – 62 60 43 
 .......................................           mobiel ................  06 – 1434 44 77 

Margriet Gribling  ..............  Roermond  ..................  0475 – 31 58 58 

Mia Pouls  ..............................  Roermond  ..................  0475 – 32 11 67 

Jo Dobbelsteyn  ..................  Stein  ..............................  046 – 433 11 74 

 
 
Voor meer informatie over de charismatische vernieuwing 
kunt U zich wenden tot: 
 
 

Dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing 

Prins Karelstraat 100 

5701VM Helmond. 

 0492 – 55.46.44 (di-vr 9.30 u - 16.00 u) 

info@kcv-net.nl 

www.kcv-net.nl  /  www.celebratefestival.nl 

  

Uitnodiging voor de 

OPEN DAG 
van de 

Katholieke Charismatische Vernieuwing 
in Limburg 

 

zaterdag 29 april 2017 
 

 

          
 
 
 
 
 
 

 

Kerk van de Verrezen Christus 
Willem de Zwijgerstraat 10  -  Weert 

http://www.kcv-net.nl/index.php


 

 

Dit jaar bestaat de katholieke charismatische vernieuwing 

(KCV) 50 jaar. We willen dit jubileum samen  vieren en God 

danken en loven voor wat Hij voor ieder van ons, de gebeds-

groepen en de Kerk gedaan en betekend heeft en nog zal 

doen.  

En we willen hiervan getuigen. 

 

Thema: Lofprijzing 
 
Lofprijzen is: 
 

 God met alle namen noemen die zijn heerlijkheid en 
grootheid aanduiden in zijn schepping 

 

 Hét antwoord op Gods verlossende Woord. 
 

 Dank U wel zeggen tegen God  
 

 Je verwonderen wie Hij is en hoe Hij spreekt en handelt  
 

 Hem erkennen dat Hij de God is van ons leven. 

 

 
 
 

Programma 
 
09.30 u. Ontvangst met koffie en thee 
 
10.00 u. Woord van welkom 

 Lofprijzing 
Geleide lofprijzing met getuigenissen 
(graag zelf uw zangbundel meenemen als u die heeft.) 

  
11.15 u. Eucharistische aanbidding waarbij gelegenheid 

tot sacrament van verzoening en mogelijkheid 
om voor je te laten bidden onder handoplegging. 

 
12.30 u. Lunchpauze: zelf lunchpakket meebrengen.  

                 Tafel met folders en info kcv 
                   
13.15 u. H. Eucharistie 
 
14.30 u. Sluiting                 

 
 


