STILTE DAGEN VOOR IEDEREEN
Wil je enkele dagen in de stilte vertoeven?
Dat kan! Wij bieden je een kader van
natuurlijke rust, Bijbelse inspiratie 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.
Je kan meevieren met de eucharistie op de
middag.

“De liefde is het voornaamste
en is een buitengewoon
voortreffelijke weg” (1 kor 12,31-

Stiltebeleving
We nodigen de deelnemers uit mee te
werken aan een sfeer van stilte. Tijdens deze
stiltedagen zijn de maaltijden in stilte, met
rustige muziek op de achtergrond.

van maandag 13 mei
tot vrijdag 17 mei 2019

13,13)

Kan. PHILIPPE HALLEIN is priester en
rector voor de priesteropleiding in het
bisdom Brugge; hij is ook theologisch
stafmedewerker in het vicariaat voor
vorming.

van maandag 17 juni
tot vrijdag 21 juni 2019

Aankomst en vertrek
Onthaal op de dag van aankomst vanaf
9u.30. Einde op de dag van vertrek om
13u.30(na het middagmaal).

“Wees heilig, want Ik, de Heer, jullie
God, ben heilig” (Leviticus 19,2)
Hoe beleven wij concreet onze
roeping tot heiligheid.

Kostprijs
 is 350€ (alles inbegrepen, lakens

PIET VANDEVOORDE is priester in het
bisdom Brugge en bisschoppelijk
gedelegeerde voor caritas en diaconie

meebrengen is niet nodig)

met 370 € geef je Groenhove een
extra duwtje in de rug !
Aansluiten voor één dag kan, wil 10 dagen vooraf
inschrijven.




1 dag met overnachting, 90€
1 dag zonder overnachting,
middagmaal en avondmaal, 45€

van maandag 5 augustus
tot vrijdag 9 augustus 2019
Etty Hillesum: een zoektocht naar
licht langs duistere wegen

RENÉ DELBEKE is priester in het bisdom
Brugge en rector van de zusters H.
Vincentius Roeselare en Lendelede

van maandag 9 september
tot vrijdag 13 september 2019
Als God ons vraagt te spreken: niet
preken maar spreken.

ANTOON VANDEPUTTE is priester in het
bisdom Brugge, aalmoezenier van het
penitentiair complex en medepastoor
in de PE Sint-Donatius Brugge

Inschrijven
 mail je inschrijving naar

groenhove@groenhove.net


vermeld: naam, adres, telefoon,
mailadres, geboortedatum, periode
en predikant retraite + speciale
wensen voor voeding (of andere;
geen medische zorg)

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
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domein is links, voorbij de manège)

 ontvang een bevestiging van je

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 dinsdag 27/8/19
tot zaterdag 31/8/19 (na het ontbijt)
Iedereen welkom.
Inschrijving zoals voor stiltedagen
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