
Relaties zijn niet bedoeld om vast te lopen, verbroken te 
worden of te verzuren. Ze zijn bedoeld om te groeien, 
mooier te worden en inspirerend te werken.

‘Waardeer je relatie in een dag’ is bedoeld voor koppels 
die niet langer willen kijken naar wat er misgaat, maar naar 
wat er aan waarde en schoonheid in jullie relatie verborgen 
ligt. Samen willen ontdekken hoe mooi jullie zijn en welke 
krachten er nog kunnen worden aangesproken. Welke 
unieke bijdrage jullie aan deze wereld te bieden hebben.

Programma:

• Wees dankbaar voor al het mooie dat 
jullie ontdekt en ervaren hebben

• Ken de sterke kanten van jullie 
persoonlijk en van jullie relatie

• Wat zijn jullie dromen? Wat inspireert 
jullie als je naar de toekomst kijkt?

• Maak samen plannen voor de toekomst

Inspirerende inleidingen en persoonlijke 
verwerking van de opdrachten

PERSOONLIJK – STERK - DISCREET – HOOPVOL

ZATERDAG 16 NOVEMBER  
Achelse kluis, De Kluis 1, 3930 Hamont-Achel

Opgave voor 1 november: 
Centrum Bethesda, Dieplaan 29 bus 17, 3600 Genk 
089/363269 of info@bethesda.be

Schenk aandacht aan
alles wat waar is
alles wat edel is
alles wat zuiver is
alles wat lieflijk is
alles wat eervol is

Kortom aan alles wat 
deugdzaam is en lof 
verdient (Fil.4-7)

JE WEET 
NIET HALF 
HOE MOOI 
JE RELATIE IS 

‘Waardeer je 
relatie-dag’



Waardeer Je Relatie
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019

Een relatiedag waarin partners samen op zoek gaan naar het goud 
in hun relatie

PROGRAMMA

9.30  Onthaal

10.00  Dankbaar kijken naar jullie relatiegeschiedenis

10.45 Welke sterke kanten en talenten van jullie  
  hebben dit  mogelijk gemaakt

12.30  Lunch

14.00  Samen dromen van een mooie toekomst

15.00  Concrete plannen maken

16.00  Afsluiting

Locatie: Abdij Achelse kluis, De Kluis 1, 3930 Hamont-Achel 

Aanmelding voor 1 november: via admin@bethesda.be of 089 363269

Kosten:  
50 euro per echtpaar (inclusief goed verzorgde lunch)

Over te maken op banknummer IBAN BE29 3350 3507 7064 BIC 
BBRUBEBB van de vzw Bethesda m.v.v. ‘Waardeer je relatie 16/11’ 

 
Organisatie: vzw Bethesda i.s.m. Evangelische kerk Meeuwen, 

Parochiefederatie Meeuwen en dekenaat Bree


