STILTE DAGEN VOOR IEDEREEN
Wil je enkele dagen de stilte opzoeken? 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 16.00u.
In morgen- en avondgebed bidt de groep
samen met de zusters van de Karmel.
Je kan meevieren met de eucharistie op de
middag.

"Jezus begon bedrukt en onrustig te
worden, en zei tegen zijn leerlingen : Ik
ben dodelijk bedroefd." Wat Jezus
innerlijk beleefde is soms belangrijker
dan al wat Hij naar buiten toe deed.

Stiltebeleving
We nodigen je uit mee te werken aan een
sfeer van stilte. Ook de maaltijden verlopen in
stilte, met rustige muziek op de achtergrond.
Aankomst en vertrek
Onthaal op de dag van aankomst vanaf
9.30u. Einde op de dag van vertrek om
13.30u. (na het middagmaal).
Kostprijs
• is € 370 (alles inbegrepen, lakens

van maandag 11 mei
tot vrijdag 15 mei 2020

Pater WAUTHIER DE MAHIEU is jezuïet,
antropoloog en geestelijk begeleider
verbonden aan het bezinningscentrum de
Oude Abdij van Drongen

van maandag 8 juni
tot vrijdag 12 juni 2020
LEVEN EN KERK ZIJN IN ZIJN NAAM
Wie is die God, die de kern is van je
doen en laten? Die Zijn sporen nalaat in
jouw leven.

CARLOS DESOETE is priester in het bisdom
Brugge en auteur van diverse boeken en
liedteksten

van maandag 13 juli
tot vrijdag 17 juli 2020
BIDDEN EN LEVEN MET DE PSALMEN
In deze onuitputtelijke schat van onze
gebedstraditie ontdekken we inspiratie
voor ons geloof, ons gebed en ons leven
vanuit Christus.

Bisschop KOEN VANHOUTTE is
hulpbisschop in het aartsbisdom MechelenBrussel

meebrengen is niet nodig)

met € 390 geef je Groenhove een
extra duwtje in de rug !
Aansluiten voor één dag kan, wil 10 dagen vooraf
inschrijven.

•
•

1 dag met overnachting, € 95
1 dag zonder overnachting,
middagmaal en avondmaal, € 50

van maandag 10 augustus
tot vrijdag 14 augustus 2020
‘Laten we naar Christus toegroeien’
Je geloof verdiepen door Woord en
Sacrament

(Ef 4,15)

STEFAAN FRANCO is priester in het bisdom
Brugge en bisschoppelijk gedelegeerde
bevoegd voor liturgie, sacramenten en het
permanent diaconaat

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

STILTEDAGEN
IN
GROENHOVE

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 maandag 24/8/20
tot zaterdag 29/8/20 (na het ontbijt)
Iedereen welkom.
kostprijs € 420 - steunprijs € 440
Inschrijving zoals voor stiltedagen
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