m/j
E-mail:

Telefoon:

Woonplaats:
Postcode:

Adres:

Naam:

Het IHGO werd in 1988 opgericht om het geloofsleven
van katholieke gezinnen te bevorderen en hun
onderlinge verbondenheid te stimuleren.

I.v.m. kinderprogramma en lunch graag dit formulier in een gesloten envelop opsturen vóór 15 februari.

m/j

m/j

m/j

m/j
Naam en geboortedatum kinderen:
JA, wij komen naar de bezinningsdag op zondag 24 februari a.s.

(in een gefrankeerde envelop opsturen aan: IHGO, Postbus 306, 2501 CH DEN HAAG)

Opgavebon

Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding

Dit willen we bereiken door middel van:
1 Versterken en verdiepen van het geloofsleven van
gehuwden en gezinnen
2 Bevorderen van geloofsoverdracht binnen het gezin
3 Ondersteuning van ouders bij de opvoeding van
kinderen vanuit katholieke waarden
4 Bevorderen van ontmoeting en netwerken van
katholieke gehuwden en gezinnen
5 Uitdragen van een positieve, katholieke visie op
huwelijk, gezin en opvoeding
Hiertoe worden gezinsdagen en bezinningsdagen
georganiseerd en publicaties uitgegeven, zoals het
gezinsboek ‘Ons Dagelijks Brood’. Daarnaast is
het IHGO samen met het Katholiek Nieuwsblad
initiatiefnemer van www.katholiekgezin.nl, een
ontmoetingsplaats op internet voor gehuwden en
gezinnen, met nieuws, agenda, gebed en
praktische tips rond huwelijk, gezin en opvoeding.

Bezinningsdag
in de vastentijd
voor gehuwden en gezinnen

Begin bij het gezin

Informatie
Stichting IHGO
Postbus 306
2501 CH DEN HAAG
info@ihgo.nl
www.ihgo.nl
Postbank 3889842 t.n.v. Stichting IHGO, Den Haag
Het IHGO wordt geheel gedragen door vrijwilligers en
is volledig afhankelijk van giften. Uw giften zijn fiscaal
aftrekbaar.

zondag 24 februari 2008
NIEUWKUIJK

Bezinningsdag, zondag 24 februari

Programma

Op zondag 24 februari wordt de jaarlijkse IHGO bezinningsdag in de vasten gehouden. Een bijzondere dag met een
nieuwe lokatie en een speciale gastspreker. We komen
bijeen op Mariapoli Mariënkroon te Nieuwkuijk (NB), waar
op het monumentale abdijcomplex een vormingscentrum
is gevestigd.
Gastspreker is mgr. H. van de Hende, de nieuwe bisschop
van Breda. Het thema van de dag is ‘Begin bij het gezin’.

•
•
•
•
•
•

ontvangst (vanaf 12:00 uur)
lunch (12:30 uur)
inleiding mgr. H. van den Hende
in gesprek met elkaar
gebed
afsluiting met hapje en drankje (17:00 uur)

Kinderprogramma
Gastspreker Mgr. H. van den Hende
Mgr. H. van den Hende is onze
gastspreker op de IHGO bezinningsdag in de vasten. Hij is afkomstig
uit Groningen, studeerde op het
Ariënsconvict en later aan de
Pauselijke Universiteit in Rome.
Sinds november 2007 is hij bisschop
van Breda met als wapenspreuk
‘Sine timore serviamus illi’ (‘Dat wij
Hem dienen zonder vrees’). Wij zijn bijzonder blij dat mgr.
Van den Hende op deze bezinningsdag de inleiding voor
ons zal verzorgen.

Thema ‘Begin bij het gezin’
“Verbeter de wereld, begin bij het gezin” was de boodschap
van paus Benedictus XVI bij Wereldvredesdag 2008.
Het gezin is de allereerste plaats waar mensen vrede ervaren
en in praktijk brengen. De eerste vorm van gemeenschap
komt voort uit de liefde tussen man en vrouw, die een
stabiele band aangaan om samen een gezin te stichten. Een
betere wereld begint bij het verbeteren van de onderlinge
liefde en gemeenschap, in ons eigen gezin. Hoe we dat
waar kunnen maken, dat staat centraal op 24 februari.

Voor de kinderen van 0 tot 2 jaar is er crèche.
Voor kinderen vanaf 3 jaar en voor tieners is er een
apart programma.

Praktische informatie
De bezinningsdag wordt gehouden op zondag
24 februari van 12:00 uur tot 17:00 uur op
Mariapoli Mariënkroon, Abdijlaan 8 te Nieuwkuijk
(NB), gelegen tussen Den Bosch en Waalwijk.
Het is mogelijk om 10:00 uur aan te sluiten bij de
Eucharistieviering van de paters Cisterciënsers op de
abdij.
De kosten bedragen  11,50 per gezin (inclusief koffie/
thee en lunch), of – indien de kosten een bezwaar zijn –
een bijdrage naar draagkracht. De deelnemersbijdrage
kan worden voldaan bij binnenkomst of per giro
(Postbank 1599793 t.n.v. IHGO Den Haag o.v.v.
bezinningsdag).
Aanmelding graag vóór 15 februari via de bijgevoegde
antwoordbon of via internet (www.ihgo.nl). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail met een routebeschrijving (als er geen mailadres is ingevuld wordt het
per post toegestuurd).

Lokatie: Mariapoli Mariënkroon
We komen dit maal samen op Mariapoli Mariënkroon
in Nieuwkuijk (NB). Op het prachtige terrein van de
monumentale Cisterciënser Abdij is tevens een centrum
van vorming, dialoog en ontmoeting gevestigd van de
Focolare beweging. De paters die het complex al een eeuw
bewonen, behouden er hun plek. Het is een mooie
groene omgeving
die uitnodigt tot
bezinning en rust.
In Mariapoli Mariënkroon is ook het
expertisecentrum
voor gezin en samenleving, Familypoint,
gevestigd.

