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Uitnodiging                                                                                         
voor de informatie-, bezinnings- en gebedsdag                              

in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL te Drongen 
 “Leven in de Goddelijke Wil                                                                   

de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid” 
    op donderdag  20 oktober 2016 van 10 u tot 16 u                   

of op zaterdag 22 oktober 2016 van 10 u tot 16 u 
 

Barmhartigheid, gerechtigheid en       de Goddelijke Wil 
“Mijn dochter, een lijden van Mij dat wordt uitgestort in de 
verborgenheid van het hart van wie Mij bemint, heeft de kracht 
GERECHTIGHEID te veranderen in BARMHARTIGHEID...” 
(16.3.1927) 

Dagorde:  
   10.00 u    inleiding en conferentie                 13.30 u   conferentie 
   11.00 u    pauze                                        14.00 u   aanbidding 
   11.30 u    conferentie                                     14.30 u   pauze       
   12.00 u    Eucharistie                            15.00 u   kroontje van    
                                                                                         Barmhartigheid                           
   12.30 u    middagmaal                                   15.20 u   powerpoint     
                                                                          16.00 u   mededelingen                                                  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Zoals gewoonlijk komen we samen te Drongen in het                                                                 
HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL. 
 Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer kan vanuit het Sint-
Pietersstation te Gent de trein nemen richting Oostende met halte in 
Drongen (vanwaar je kan worden afgehaald met de auto) of de bus (lijn 
14 of 15 of 16) met halte op de Deinsesteenweg, hoek Sint-Gerolfstraat 
(op een wandelafstand van 10 minuten). Vanuit het station Gent-
Dampoort neem je bus 17 met halte in de Varendriesstraat.      TIJDIG inschrijven is om praktische redenen 
       wel  ECHT nodig.                                                                            
Dit kan telefonisch tel: 09/227.97.59  of via het gekende e-mailadres: 
goedeledemaeyer@hotmail.com  
Middagmaal: eigen picknick (koffie en thee ter plaatse).                          
Graag €7 als bijdrage voor alle onkosten. 
 Hopelijk zijn we met velen, in Gods heilig Willen! 

 
 

 
Bij het begin van deze oktobermaand - maand van de Rozenkrans - 
richten we ons tot Maria, Koningin van de Goddelijke Wil en onze 
Moeder van Barmhartigheid, met het gekende Salve Regina:            

Wees gegroet, Koningin, 
Moeder van Barmhartigheid, 

ons leven, onze vreugde, 
onze hoop, wees gegroet. 

Tot u roepen wij, 
ballingen, kinderen van Eva. 

Tot u smeken wij, zuchtend en wenend 
in dit tranendal. 

Daarom dan, onze Voorspreekster, 
sla uw barmhartige ogen op ons neer, 

en toon ons, na deze ballingschap, 
Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. 

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria! 
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En bidden we, nu het oktober is, elke weesgegroet van ons 
rozenhoedje, van onze rozenkrans, met veel aandacht voor 
de zin die Maria het meest ontroert:  

'De Heer is met U' 
Vanmorgen, na een zeer hevige strijd, kwam de Koningin 
Moeder met het Kindje in haar armen. Ze gaf Hem aan mij 
en vroeg me Hem het hof te maken met voortdurende akten 
van liefde. Ik deed dit zoveel ik kon en terwijl ik dat deed 
vertelde Jezus me: "Mijn geliefde, de woorden die Mijn 
Moeder het meest dierbaar zijn en haar het meest troosten 
zijn: "Dominus Tecum  -  De Heer is met U".                
Van zodra die door de Aartsengel werden uitgesproken 
voelde Zij hoe het hele Goddelijke Wezen in Haar werd 
meegedeeld. Daardoor wist Zij zich bekleed met Goddelijke 
Macht, zodanig dat die van haar zich ging oplossen voor de 
Goddelijke Macht. En zo bleef Mijn Moeder achter met de 
Goddelijke Macht in haar handen."  (10.1.1903)                    
(blz 68 – eerste bundel van ‘het Boek van de Hemel’)   
 
De overwegingen bij de Rozenkrans, bestaande uit 
teksten van Luisa Piccarreta, vind je in VAN GOD 
HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – deel III – het 
FIAT van de HEILIGMAKING, op blz 360.  
 
GEBED VOOR DE ROZENKRANS: 
Jezus, verenigd met U en met onze dierbare Moeder willen we de 
grondmysteries overwegen van Uw verborgen Leven, Uw openbaar Leven, 
Uw Passie en Uw Verheerlijking, om zo te leren leven zoals U leefde in de 
Goddelijke Wil. Engelen en heiligen van het paradijs, beste zielen die lijden 
in het vagevuur, alle schepselen, haast u om met ons te bidden. Laat ons 
samen in het Hart van Jezus en Maria de Allerheiligste Drie-eenheid 
aanbidden, verheerlijken en beminnen. Laat ons de Almachtige Majesteit 
voor iedereen prijzen, danken en smeken, om als vrucht van de 
Menswording en de Verlossing, de heiliging te verkrijgen van alle zielen en 
de voltooiing van het koninkrijk van Zijn Wil op aarde zoals het is in de 
hemel. 
 

 


