Joods-Christelijke Bijbelstudie
nodigt uit:

Sprookje of

Zij
getuigen…

werkelijkheid?

op zaterdag 29 september
in ‘de Mantel’

Nooit hebben ze je de

Markt,7

Bijbel zo verteld…

2470 Retie
om 14u. voor:

Film: ‘Tierra de Maria’
Regisseur: Juan Manuel Cotelo

Een advocaat die optreedt als ‘ advocaat
van de duivel’ interviewt mensen die
claimen een persoonlijke relatie of
mystieke ervaring te delen met de
Maagd Maria.
De film duurt 1u.50’. Er is een pauze
voorzien en tijd voor een babbel.
Om 16.45’ afsluiting met zang en gebed.
Vrije bijdrage.
Graag aanmelden voor 26 september
joannavdk@gmail.com
Tel: 014/37 82 65
0474847300

hoe hun leven
veranderde…

Medjugorië

zij waren de
verdachten…

Marija
Ivan

De getuigenissen van degenen die
MARIA'S LAND hebben gezien spreken
voor zich: mensen verzoenen zich na vele
jaren. Moe van het leven verheugen zij
zich opnieuw in hun bestaan. Vrouwen
beslissen tegen een geplande abortus.
Mensen bekeren zich en vinden een
innerlijke vrede.
Voormalige priesters keren terug naar
hun dienst en brengen velen naar de kerk
en de sacramenten. Duizenden
herontdekken het geloof ...
Interessant wordt het pas, als Cotelo de
wereld rond gaat om daar mensen te
interviewen. Die interviews zijn echt, niet
gespeeld.

Mirjana

Jakov

Een echt evangelisatieproject!
Breng jeugd, vrienden en kennissen
mee.
Maakt het eenieder bekend!

Vitska

Ivanka

Fraaie documentaire
De film eindigt in Bosnië met enkele
zieneressen van Medjugorje, inmiddels
volwassen vrouwen en mannen. Hun verhalen,
over hun ontmoetingen met de Moeder Gods,
die hen zelfs kust, zijn zeer indrukwekkend.
Hoewel ook andere Maria-bedevaartplaatsen
aan de orde komen, vormt Medjugorje en zijn
vele vruchten de hoofdmoot.

MARY'S LAND vierde zijn première in
december 2013 in Madrid en liep in 2014 en
2015 in nog eens 24 landen met groot
succes. Hij verbleef soms zeven maanden in
bioscopen, hoewel de gemiddelde duur van een
film twee weken is. Vanaf september zal hij
zich ook in Duitstalige landen verspreiden en
hopelijk op termijn ook in België en
Nederland.

