
      
    

 

 

Vergeet niet je Bijbel mee te brengen.                                                                                          
Hieronder melden we u ook de 
parkeermogelijkheden: 

 Op de markt en rond de kerk  met                                                                                         
parkeerkaart 

 Achter het gemeentehuis 
ROUTEBESCHRIJVING naar                                                                                            
parochiecentrum 'De Mantel'                                                                                                                 
Markt 8 Retie. (Achter de Kerk).                                                                                                                  
Komend van de E34                                                                                                                                           
Afslag 25 Retie, volg N18, na rotonde                                                                                                                        
1ste links:  Boesdijkhofstraat,                                                                                                            
dan 1ste rechts: Driesstraat, daar is de                                                                                              
parking. Dan te voet door Kerkstraat                                                                                                 
langs gemeentehuis naar het                                                                                                      
parochiehuis 'De  Mantel', Markt 8,                                                                                                
achter de kerk.                                                                                                                                
Komend van Mol/Dessel                                                                                                                       
Volg N18, rechtdoor, kerk en weg naar                                                                                                 
Arendonk voorbij,                                                                                                                                  
dan 1ste rechts: Boesdijkhofstraat,                                                                                                       
dan 1sterechts: Driesstraat, daar is de                                                                                                        
parking. Dan te voet door kerkstraat                                                                                                  
langs gemeentehuis naar parochiehuis                                                                                                
‘ De Mantel', Markt 8 achter de kerk. 
Inschrijven voor 30 maart  
                                                                              
nicolaasgorts@hotmail.com 
 juanitavdk2@hotmail.com 
Tel: 014/ 37 82 65  Gsm: 0474847300 

 
Uw storting vóór  30 maart 2016  van 25 

op rekening    BE48  0634 8429  1127    euro 
met IBAN :  GKCCBEBB, geldt als 
inschrijving.                                                                         
Graag zouden wij ook een  vrijwillige 
bijdrage willen vragen voor de 
verplaatsingskosten van spreker  Jean-
Marie Élie Setbon.  
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(TJCII-be.weebly.com   Het is een tijdelijke 
website, daarom intikken op adresbalk) 

 

 

 

 

 
 
 
 

09.30 u.   Onthaal  

10.00 u.   Welkom en gebed 

10.15 u.   Conferentie I : ‘Van de kippa 

                  naar het kruis’  

                  (persoonlijke geloofsweg) 

11.30 u.   Joodse dans 

12.15 u.   Lunch  

14.00 u.   Conferentie II: 

‘Aldus wordt de  

                 Schrift vervuld in Christus’  

15.15 u.   zangstonde -zoemsessie – 

                 mogelijkheid vragen op te  

                 schrijven 

15.30 u.   Koffiepauze  

16.00 u.   Beantwoording van de 

                 schriftelijke vragen 

                 Afsluitend gebedsmoment 

17.00 u.   Einde – afscheid 

   
         
 

 

   De Franse Jood Jean-Marie Élie Setbon 

was rabbijn en aldus sterk geëngageerd 

in het Joodse geloof. Vanaf zijn 

kinderjaren speelde het kruis(beeld) 

echter een sterke rol in zijn leven en na 

zijn bekering tot het Katholieke geloof in 

Jezus Christus, geeft hij nu lezingen en 

onderrichten voor gelovigen over de 

Bijbel. Als voormalige rabbijn heeft hij 

daar een uniek inzicht in. In de 

voormiddag mogen we luisteren naar 

zijn persoonlijk bekeringsverhaal. In de 

namiddag onderricht hij ons vanuit de 

Bijbel hoe in Jezus Christus de Schrift 

zich  vervult.  

  Boeken :                                                                                                                      
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