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Foyer de Charité 

Marthe Robin 

Thorn 

BETHABARA  Gemeenschap 

Het formulier in een gefrankeerde envelop sturen naar: 

Gemeenschap Bethabara 

Antoniusplein 6 ;  

5943 AH  Lomm 

Bethabara is een, door de katholieke kerk erken-

de, charismatische en missionaire gemeenschap 

en vooral in Oostenrijk, Duitsland en sinds 2017 

ook Nederland actief. 

De naam Bethabara is Hebreeuws en betekent 

huis of plaats van de overgang en de nieuwe 

schepping. Bethabara is de plaats aan de Jor-

daan waar zich meerdere Bijbelse gebeurtenis-

sen hebben afgespeeld. Zo werd Jezus daar 

door Johannes de Doper gedoopt. De Heilige 

Geest is zichtbaar in de vorm van een duif ver-

schenen. De stem van God de Vader sprak de 

helende en bevestigende woorden: “Dit is mijn 

Zoon, mijn veelgeliefde”. (zie Lucas 3, 21-22). 

De Bethabara gemeenschap wil de genaden van 

de plaats Bethabara zelf leven en met anderen 

delen, uitgaande van de doopgenade en de zal-

ving als priester, koning en profeet.  

Tijdens onze seminars en retraites ontvangen wij 

deelnemers uit alle denominaties. Onze ervaring 

is dat denominatie geen rol speelt tijdens semi-

nars over hooggevoeligheid,  relatie en innerlijke 

genezing.  Het is Jezus Christus die aanraakt en 

geneest, wij zijn slechts instrumenten waardoor 

Hij zijn Liefde kan uitstorten. 

Wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan ge-

rust, telefonisch of per email, contact met ons 

op. Wij staan u graag te woord. 

info@bethabara.nl 

06-1437 9142 

Naam  

M/V  

Adres  

Postcode/ 

Woonplaats 

 

Tel.nummer  

Email  

Geb.datum  

1 p. kamer  

2 p.kamer met  

Oude vleugel   

Nieuwe vleugel  

 Vegetarisch eten 

Datum:  

Handtekening  

  

Inschrijfformulier 

Hiermee geef ik mij op voor het seminar 

Hooggevoeligheid in Relatie 

2-4 februari 2019 

Seminar 

Hooggevoeligheid  

in Relatie 



Praktische informatie “Hooggevoeligheid in Relatie”. 

Veel hooggevoelige mensen voelen zich onbegre-

pen en dragen lasten van anderen zonder te weten 

hoe zij met deze bijzondere gave van God kunnen 

leren omgaan.  

Onze persoonlijkheid wordt mede bepaald door 

ervaringen uit het verleden, sommige zijn waarde-

vol, andere herinneringen achtervolgen ons en heb-

ben littekens achtergelaten. 

Deze littekens  kunnen in het bijzonder bij hoogge-

voelige mensen veel nare herinneringen oproepen 

en maken het hen heel moeilijk om een gezonde 

relatie op te bouwen: 

Met zichzelf - met God - met medemensen..  

 God biedt ons, door zijn liefdevolle Barmhartigheid, 

troost en heling, moed en nieuwe levensvreugde 

aan—wij hoeven enkel onze handen en ons hart te 

openen om zijn geschenken aan te nemen.. 

Vanuit een christelijke invalshoek krijgt u veel infor-

matie over deze gave waarmee mensen problemen 

ondervinden in het dagelijks leven.  

Met veel praktische oplossingen, getuigenissen en 

met gelegenheid voor persoonlijke gesprekken, ge-

bedstijden, Bijbelse achtergronden, en onderling 

delen van ervaringen. 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw bijbel en schrijfgerei 

mee te nemen?  

De inleidingen worden gegeven door Marianne  

Martens-Niemeijer.  

Thema’s: 

 Hooggevoelig en christen: hoe houd ik 

het zuiver? Wat is veilig, zijn er dingen 

die ik beter niet kan doen? 

 Moet ik alles zelf doen of hoeft dat 

niet? 

 Leer jezelf beter begrijpen en leer 

grenzen stellen 

 Leer in een relatie rekening te houden 

met de ander, die wellicht niet hoog-

gevoelig is 

 Negatieve levensboodschappen afleg-

gen (stempels en etiketten) 

 Wat is een lastendrager en hoe kan ik 

lasten afleggen - hoe voorkom ik dat ik 

de lasten in mijn relaties ga dragen 

Dit weekend is niet enkel bedoeld voor 

hooggevoelige mensen, maar zeker ook 

voor hun partners. Elkaar beter leren be-

grijpen - onenigheid herkennen en voor-

komen - begrip krijgen voor de situatie 

van de ander…..  

 

Er is voldoende gelegenheid u terug te 

trekken en rust te nemen. 

Voor de dagelijkse Eucharistieviering slui-

ten we ons aan bij de Foyer gemeenschap. 

 

We verblijven  in  

Foyer de Charité Marthe Robin 

Onder de Bomen 2 

6017 AL  THORN 

Begin van dit seminar:  

Zaterdagmorgen 2 februari om 10.00 uur 

Einde van het Seminar: 

Maandagmiddag 2 april  om 16.30 uur 

Deelnameprijs,:  

In de oude vleugel zijn douche en toilet op de 

gang; in de nieuwe vleugel beschikt u over eigen 

sanitair)  

Oude vleugel € 190,- per persoon.  

Nieuwe vleugel € 210,- per persoon 

Het verblijf is inclusief: begeleidingsmateriaal -

persoonlijke begeleiding - vol pension  

Handdoeken en beddengoed dient u zelf mee te 

nemen.  

Beddengoed is eventueel te huur voor € 8,- 

Inschrijven voor dit seminar is mogelijk via onze 

website: www.bethabara.nl .  

Als u niet over internet beschikt kunt u zich ook 

schriftelijk opgeven duur het inschrijfformulier op 

te sturen naar onze gemeenschap.  

Telefonisch opgeven is ook mogelijk via: 06 1437 

9142 

U bent pas definitief ingeschreven indien uw bij-

drage op 15 januari 2019 op onze bankrekening is 

gestort. IBAN NL 91 RABO 0148 9073 85 Stichting 

Bethabara. 


