STILTEDAGEN
IN
GROENHOVE
Onder voorbehoud wegens de coronapandemie

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. Ook
de maaltijden verlopen in stilte,
met rustige muziek op de
achtergrond.
We nodigen je uit mee te werken aan een sfeer waarin je tot rust
mag komen en eens afstand neemt van de dagelijkse routines.
Het programma van deze dagen is een hulp om in je
‘binnenkamer’ te treden en er te luisteren naar het Woord dat
leven geeft.
De begeleider geeft elke dag 2 inleidingen: in de voormiddag na
het ontbijt en in de namiddag rond 16.00u. Daarmee kan je
biddend en bezinnend op weg gaan tijdens de dag.
In morgen- en avondgebed bidt de groep samen met de zusters
van de Karmel. Het gebedsritme ervaren doet deugd.
Je kan meevieren met de eucharistie op de middag.
Onthaal op de dag van aankomst vanaf 9.30u. Einde op de dag
van vertrek om 13.30u. (na het middagmaal).
Welkom namens het team van Groenhove, zr. Lut Vercruysse

‘LOOP, IK ZAL JE DRAGEN’.
'Ik zal je brengen naar je doel, en ook daar zal ik
je dragen’ (Belijdenissen, VI, 16, 26).
OP WEG MET AUGUSTINUS.

van maandag 7 juni
tot vrijdag 11 juni 2021
GABY QUICKE is priester in het bisdom
Brugge, president van het Heilige
Geestcollege en van het Leo XIIIseminarie in Leuven, professor KU
Leuven faculteit Theologie en
Religiewetenschappen

‘LATEN WE NAAR CHRISTUS TOEGROEIEN’ (Ef 4,15)
Je geloof verdiepen door Woord en Sacrament

van maandag 16 augustus
tot vrijdag 20 augustus 2021
STEFAAN FRANCO is priester in het
bisdom Brugge en bisschoppelijk
gedelegeerde bevoegd voor liturgie,
sacramenten en het permanent diaconaat;
rector voor de priesteropleiding in het
bisdom Brugge met lesopdracht aan het Johannes
XXIII-seminarie in Leuven

Inschrijven
 mail je inschrijving naar

groenhove@groenhove.net


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

 je ontvangt een bevestiging van je

inschrijving. (indien niet, hebben wij jouw e-mail niet
ontvangen)
Wegens de coronamaatregelen is het maximum aantal
deelnemers beperkt tot 38.

Betalen
 Gelieve pas te betalen nadat je van ons een mail

krijgt dat de retraite zeker zal doorgaan. Wegens
de coronacrisis kunnen we niet op lange termijn
organiseren.
 De kostprijs bedraagt 410 euro en is na bericht over
te schrijven op rekeningnummer: IBAN BE43 7380
2384 0501 van Virgo Fidelis VZW Retraites

Plaats
Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout

Voor info
groenhove@groenhove.net of tel. 050/74 56 00

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 domein is links, voorbij de manège)

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

Nog dit:
Indien we kunnen organiseren ontvang je vooraf een mail met info
over coronamaatregelen, programma en betaling. Ontvang je die
niet, neem dan zeker contact op!
Je logeert in een kamer met eigen badkamer.
Bedlinnen (kussensloop, onderlaken en hoes voor een
donsdeken) is aanwezig. Handdoeken zijn zelf mee te brengen.
Wandel je graag, voorzie dan gepaste schoenen! Het park van
Groenhove en de omgeving zijn wandelgebied; er is een
prachtige wandeling uitgestippeld, voorzien van natuurinfo.
De dranken verbruikt buiten de maaltijden zijn te betalen aan het
einde van de retraite.

