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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

"IL SOLE DELLA MIA VOLONTÀ"                              
arriva in Belgio e nei Paesi Bassi 

 

 
Traduzione olandese de                                   

"IL SOLE DELLA MIA VOLONTÀ" - 2014:   
"DE ZON VAN MIJN WIL" - 2019 

 
Vandaag op 1 juni, feestdag van de H. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA, 
stuurt de Associatie Luisa Piccarreta te Corato, dit bericht de wereld rond. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
In het Italiaans, het Spaans en het Engels werd er een getuigenis aan 
vastgekoppeld: 
 
(…) After four full years, from April 2015 until April 2019, many copies 
of IL SOLE DELLA MIA VOLONTÀ -  DE ZON VAN MIJN WIL - arrived at the 
House of the Divine Will, Belgium! In the midst of Lent we could sing – in 
the Divine Will – ALLELUIA!!! FIAT!!! 
(…) To have now the Dutch biography meant a large and precise job. But 
above all it was about: four full years filled by a lot of prayers of trust 
and hope in God’s Willing, four full years of calling all of Heaven 
especially ‘our’ Luisa, Saint Annibale AND Fr. Robert (since his death), 
four full years filled by tears of pain and joy!  
(…) How  grateful we have to be the Divine Will! And how happy we are to 
have Luisa’s biography in our language!    
 
 
Deze biografie is, zoals al werd vermeld, ook het gespreksonderwerp 
tijdens de komende conferentiedagen waarop jullie allen van harte zijn 
uitgenodigd! 

 

LUISA PICCARRETA en                                          
het LEVEN in de GODDELIJKE WIL 

bladerend in ‘DE ZON VAN MIJN WIL’ 
 

          10.00 u     welkom en gebed                    13.00 u   middagmaal 
          10.10 u     conferentie                              13.45 u   conferentie 
          11.10 u     pauze                                       14.15 u   eucharistie   
           11.35 u     conferentie                  15.00 u   aanbidding 
          12.30 u     rozenhoedje                             15.45 u   mededelingen                    
                                                                           16.00 u   wel thuis     

 
Wij komen samen in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL  

Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen. 
 
Inschrijven is ook nu weer NODIG om praktische redenen. Wil dit TIJDIG 
doen, a.u.b.  Indien je, na je eerder te hebben aangemeld, uiteindelijk toch niet 
kan komen, wil je ook dit dan laten weten? Dankjewel. 
 
Het kan telefonisch tel: 09/227.97.59  of via e-mail: 
goedeledemaeyer@hotmail.com  
Middagmaal: eigen broodmaaltijd (koffie en thee ter plaatse).  
Graag €10 als deelname in de onkosten. 

 


