Programma
5-daagse
Stille retraite

Praktische info
André Cnockaert, s.j.

6-daagse
Stille retraite

pr. Antoon Wullepit

Als God ons thuisbrengt…

“…zodat daar waar Ik ben, ook jullie
zullen zijn” (Joh. 14, 3)
In het voetspoor van Jezus.

Van maandag 7 tot zaterdag 12 augustus
Prijs € 360

Naar de Geestelijke Oefeningen
van Ignatius van Loyola.

Van dinsdag 9 mei tot zaterdag 13 mei
Prijs € 280

4-daagse
zr. Lut Vercruysse
Stille leesdagen*
In de school van het gebed
met het boek van Enzo Bianchi:

6-daagse
Stille retraite

pr. Stefaan Franco

“Vrienden noem Ik jullie …” (Joh 15,15)
Jezus ontmoeten door zijn vrienden
te leren kennen.
Van maandag 12 juni tot zaterdag 17 juni
Prijs € 360

5-daagse
Stille retraite

Marc de la Marche, s.j.

Met Maria
luisteren naar Gods woord
Van maandag 26 juni tot vrijdag 30 juni
Prijs € 280

‘Waarom bidden? Hoe bidden?’
Van maandag 4 tot donderdag 7 september
Prijs € 200

Deze stiltedagen staan open voor
iedereen.
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.
We nodigen de deelnemers uit om mee te
werken aan een sfeer van stilte. Tijdens een
‘stille retraite’ zijn alle maaltijden in stilte.
*Tijdens de leesdagen zijn er geen
conferenties. Samen met de groep lezen en
bespreken we de inhoud van het boek.
Het onthaal is op de dag van aankomst
vanaf 9u.30 en het einde op de dag van
vertrek om 13u.30(na het middagmaal).
In de prijs is alles inbegrepen, ook het gebruik
van lakens.
Aansluiten voor één dag kan. Wil 10 dagen
vooraf inschrijven.
 1 dag met overnachting, € 82
 1 dag zonder overnachting, middagmaal
en avondmaal, € 38
 1 dag zonder overnachting, geen
avondmaal, € 28

vakantieweek van 28 augustus
tot 1 september 2017 – kostprijs: 320€
Iedereen welkom.
Inschrijving zoals voor stiltedagen

Inschrijven

Bereikbaarheid

Wil vermelden bij inschrijving:

Hoe het centrum bereiken?

Je naam, adres, telefoon, mailadres,
geboortedatum, periode en predikant retraite
+ speciale wensen voor voeding (of andere)

Hoe inschrijven?
1. Je inschrijving mailen naar
groenhove@groenhove.net
2. Je ontvangt via mail een bevestiging van je
inschrijving. (indien niet, hebben wij jouw e-mail

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)

niet ontvangen)

3. Je betaalt een maand vooraf de volledige
kostprijs door overschrijving.
4. Er volgt geen bevestiging meer na betaling.
Het maximum aantal deelnemers is beperkt,
schrijf tijdig in!

Betaling via overschrijving op rek. nr.:
IBAN BE43 7380 2384 0501
van Virgo Fidelis VZW Retraites
met duidelijke vermelding van naam
deelnemer en periode.

Met het openbaar vervoer
-sporen tot het station van Torhout
-belbus tot halte Torhout Gaverbeek
-+- 500m te voet naar Groenhove
Info belbus West-Vlaanderen: bellen naar
059/56 52 56
-minimum 2 uur vooraf bellen
weekdagen: tussen 6 en 19.30 uur
zaterdag, zon- en feestdagen: 7.30 tot 15 uur
-Belbus 79 Torhout-Oostkamp-Zedelgem,
halte: Torhout Gaverbeek

Bosdreef 5 – 8820 Torhout
retraites@virgofidelis.be
Tel. 050/74 56 00 - fax 050/74 56 07
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