
Welgezind
met

Radio MariaRadio Maria

GEZINSWEEKEND

bij de gemee nschap
‘Moeder van Vrede’ 

in Gistel

op vrijdag 29 & zaterdag 30 april 
en zondag 1 mei 2022

Waar ?
Gemeenschap Moeder van Vrede
Abdijstraat 84 
Gistel

Overnachting?
Kamperen ter plaatse is mogelijk en is de 
ideale manier om zich in de sfeer van dit ge-
zinsweekend onder te dompelen. Men kan ook 
onderdak zoeken in de omgeving, meer info: 
www. moedervanvrede.be

Deelname in de kosten:
Vrije bijdrage

Aankomst?
Voor het concert van vrijdagavond
aankomst om 19u30

Voor zaterdag aankomst om 9u15

Voor zondag aankomst om 9u30

Deelname voor één dag is mogelijk 
mits inschrijving. 

De plechtige Eucharistieviering 
op zondag om 15u 
is vrij toegankelijk

INFO EN INSCHRIJVINGEN

www.moedervanvrede.be
www.radiomaria.be

016 41 47 47
info@radiomaria.be

PRAKTISCHE INFOPRAKTISCHE INFORadio Maria viert feest!

Tien jaar in de ether in Vlaanderen. 
In dit jubeljaar nodigt Radio Maria alle 
gezinnen uit op een gezinsweekend dat 
plaatsvindt in Gistel in samenwerking 
met de gemeenschap ‘Moeder van 
Vrede’.

Zondag, op het feest 
van de Heilige Jozef arbeider, 
sluiten we het feestweekend af 
met een plechtige Heilige Mis.

‘‘Welgezind met Radio Maria’
is een weekend van ontmoeting, 
gebed en geloofsvorming 
met conferenties
een lofprijzingsconcert met Lars Gerfen
en een optreden 
van ‘KISI - God’s singing kids’ 

met een speciaal programma 
voor kinderen en jongeren 
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Welgezind met Radio Maria
FEESTPROGRAMMA GEZINSWEEKEND

Vrijdag 29 april Zaterdag 30 april 

‘Bidden in en met je gezin’
Na de mis verdiepen we met jullie het 
thema ‘bidden in en met je gezin’. ’s Avonds, 
tijdens de gebedsavond, is er een speciale 
gezinszegen. Laat je die dag inspireren door 
de Heilige Geest en de moederlijke nabijheid 
van Maria en kom met je hele gezin dichter bij 
Jezus, onze Heer en Vriend.

vanaf 7u30: vrij ontbijt
9u: lauden

9u30: eucharistieviering
11u: conferentie / getuigenissen over het 

dagthema
(afzonderlijk kinderprogramma)

12u30: middagmaal
14u: gezinsmoment

met verdieping van het dagthema 

15u: deelmoment
in groepjes over het dagthema 
(afzonderlijk kinderprogramma)

17u: vespers

18u: avondmaal

20u: gebedsavond met lofprijzing
gezinszegen en aanbidding
onder begeleiding van de 
gemeenschap ‘Moeder van Vrede’

21u30: start nachtaanbidding in de abdijkerk
tot 7 uur zondagochtend

Vanaf 17u kunnen de kampeerders zich 
beginnen installeren.
Neem zelf een picknick mee. 
Drank is te bekomen.

vanaf 7u30: vrij ontbijt
9u: lauden

10u: conferentie Radio Maria

‘Tien jaar evangelisatie 
in Vlaanderen’

11u: optreden van 

’KISI - God’s singing kids’

12u30: middagmaal
15u: PLECHTIGE 

EUCHARISTIEVIERING
16u30: hapje tapje

met diverse foodtrucks
& eetkraampjes

Zondag 1 mei 

Alle luisteraars en sympathisanten 
van Radio Maria, alle vrienden van 

de gemeenschap Moeder van 
Vrede zijn welkom. 

Concert
20u in de grote feesttent

Concert 
met 

Lars Gerfen en band

’s avonds is de bar open 
voor een drankje en ontmoeting

HET HELE WEEKEND 
IS ER BIECHTGELEGENHEID
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