
OKTOBERRETRAITE   

Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout 

 iedereen welkom! 

 

'WIE ZEG JIJ DAT IK BEN?' Marcus 8,29 of Matteüs 16,15 

van maandag 17 tot vrijdag 21 oktober 2022 

LUC MAES is priester in het bisdom Gent; was 

werkzaam in parochiepastoraal; als docent in de 
lerarenopleiding en godsdienstinspecteur voor het 
basisonderwijs 

 

deelnemen: 

 mail je inschrijving naar 

groenhove@groenhove.net 
 

 vermeld: je naam, adres, congregatie(indien van toepassing) 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) 
 

 de kostprijs bedraagt 430 euro en is over te schrijven op rekeningnummer:  
IBAN BE43 7380 2384 0501 van Virgo Fidelis VZW Retraites 
 

 In de kostprijs zijn overnachting, alle maaltijden met drank aan tafel, koffies, honorarium voor de 
predikant inbegrepen. De dranken verbruikt buiten de maaltijden zijn te betalen aan het onthaal. 

 

goed om weten: 

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 boeiende natuurinfo. 
 

Het programma van deze dagen is een hulp om in je ‘binnenkamer’ te treden  
en er te luisteren naar het Woord dat leven geeft. Ook de maaltijden verlopen in stilte,  
met rustige muziek op de achtergrond. 
 

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. 
 

Het 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. 
 

Het onthaal op de dag van aankomst start vanaf 9.30u. De eerste conferentie begint 
om 10.30u. 
De retraite eindigt op de dag van vertrek rond 13.30u. (na het middagmaal). 
 

Hartelijk welkom namens het team van Groenhove,  
zr. Lut Vercruysse 


