van maandag 16 juli tot vrijdag 20 juli
Jos Rymen, karmeliet

Stilte dagen voor iedereen
Wil je enkele dagen in de stilte vertoeven?
Dat kan! Wij bieden je een kader van rust,
Bijbelse bezinning en gebed.

programma

Dagprogramma
De predikant geeft elke dag 2 conferenties:
in de voormiddag na het ontbijt
en in de namiddag rond 16 uur.
In morgen- en avondgebed bidt de groep
samen met de zusters van de Karmel.
De eucharistie is op de middag.

DE GOEDE BOODSCHAP VAN JEZUS
CHRISTUS VOLGENS MARCUS
Tijdens deze bezinningsdagen gaan wij als
gelovigen van de 21ste eeuw in de leerschool
bij Marcus en zijn gemeenschap.
In een woelige tijd van vervolging stellen zij
zich de vraag naar de betekenis van Jezus
van Nazaret. In verbondenheid met hen
gaan ook wij op zoek, in onze context, in ons
leven naar het antwoord op deze vraag.

DE SPIRITUALITEIT VAN PSALM 119
Aan de hand van het boek ‘Hoe streelt jouw
zegging mijn gehemelte’ (Kees Waaijman) kijken we
naar verschillende gebedsbewegingen in psalm
119: een gebedssnoer. Al in de eerste verzen van
de psalm wordt het grondmotief ontvouwd en zo
ontdekken we kernwoorden die in elke strofe
hernomen worden.
Zij verwoorden de innige betrekking tussen de
bidder die luistert naar God en er blij op reageert.
We laten ons in de diepte aanspreken door dit lied
van liefde en vertrouwen, ook in de moeilijkste
omstandigheden van het leven.

van dinsdag 19 juni tot vrijdag 22 juni
Dirk Masschelein, priester bisdom Brugge

van dinsdag 24 juli tot zaterdag 28 juli
Marc Steen, priester bisdom Brugge

Stiltebeleving
We nodigen de deelnemers uit mee te
werken aan een sfeer van stilte. Tijdens een
‘stille retraite’ zijn alle maaltijden in stilte,
met rustige muziek op de achtergrond.
Aankomst en vertrek
Onthaal op de dag van aankomst vanaf
9u.30. Einde op de dag van vertrek om
13u.30(na het middagmaal).
Kostprijs
 4-daagse: 225€
 5-daagse: 290€
In de prijs is alles inbegrepen. Lakens
meebrengen is niet nodig.

Aansluiten voor één dag kan. Mits 10 dagen
vooraf inschrijven.




1 dag met overnachting, 90€
1 dag zonder overnachting,
middagmaal en avondmaal, 42€

van maandag 28 mei tot vrijdag 1 juni
Jan Vankeirsbilck, o. praem

DE KRACHT VAN DE CONTEMPLATIE
Het wezenlijke van het geloof herontdekken

Deze dagen hebben tot doel de kracht en de
rijkdom van de contemplatieve dimensie van ons
geloof te (her)ontdekken. Stiltebeleving is daarbij
essentieel. Innerlijk verstillen heeft een helende
kracht, omdat stilte je bij je wezen brengt, in
eenheid met God. We staan dan open voor het
mysterie van Zijn onvoorwaardelijke goddelijke
liefde en leren om - met die liefde gezalfd –
liefdevol en onverdeeld goed in het leven te staan.
Inleidend in de stilte zijn er twee conferenties per
dag, gebeds – en meditatiemomenten, individuele
vrije stille tijd, het schitterend natuurkader van het
domein Groenhove, de in stilte sterk beleefde
onderlinge verbondenheid …

OP CONSULTATIE BIJ DOKTER LUCAS
Volgens een kerkelijke traditie zou de evangelist
Lucas een arts zijn geweest. Of dit echt zo is
geweest, laten we in het midden, maar Lucas
brengt ons alvast in contact met Jezus, de grote
Heelmeester. We volgen enkele belangrijke
passages uit dit enig mooie evangelie en putten
daaruit inspiratie voor ons gebed en leven van
elke dag.
van maandag 3 sept. tot vrijdag 7 sept.
Koen Vanhoutte, priester bisdom Brugge
BIDDEN EN LEVEN MET DE PSALMEN
Psalmen: vertrouwd en vreemd, veelgehoord en
uitgeteld?
Psalmen: onverslijtbaar en verrassend nieuw!
Psalmen (her)ontdekken: de moeite waard
In deze onuitputtelijke schat van onze
gebedstraditie ontdekken we inspiratie voor ons
geloof, ons gebed en ons leven vanuit Christus.

Inschrijven
 mail je inschrijving naar

groenhove@groenhove.net
 vermeld: naam, adres, telefoon,
mailadres, geboortedatum, periode
en predikant retraite + speciale
wensen voor voeding (of andere)
 ontvang een bevestiging van je

Bereikbaarheid


met de auto

-A17/E403 afrit Torhout (afrit 10)
-aan de eerste rotonde 3de afslag nemen en
onmiddellijk links de Ventwegzuid inslaan (dit
is de ventweg naast de oprit) - volg de groene
wegwijzers Groenhove!
-neem na +- 1km rechts de Ruitjesbosstraat;
volg deze weg tot aan Groenhove (inrit van het

STILTEDAGEN
IN
GROENHOVE

domein is links, voorbij de manège)

inschrijving. (indien niet, hebben wij
jouw e-mail niet ontvangen)

Het maximum aantal deelnemers is beperkt,
schrijf tijdig in!



met de trein

-sporen tot het station van Torhout
-neem vooraf contact met Groenhove om
vervoer van en naar het station af te spreken

Betalen
 betaal een maand vooraf de

volledige kostprijs en vermeld
duidelijk je naam en periode
 schrijf over op rekeningnummer:
IBAN BE43 7380 2384 0501
van Virgo Fidelis VZW Retraites

TER INFO
Bosdreef 5 – 8820 Torhout
groenhove@groenhove.net
Tel. 050/74 56 00

vakantieweek van 25 augustus
tot 1 september 2018 – kostprijs: 520€
Iedereen welkom.
Inschrijving zoals voor stiltedagen
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