
RETRAITE 

IN  

GROENHOVE 

 

RETRAITEDAGEN VOOR IEDEREEN 

Wil je enkele dagen bezinnen en de stilte opzoeken? Dat kan!  
Wij bieden je een kader van rust, Bijbelse inspiratie en gebed.  

 

We nodigen je uit mee te werken aan een sfeer waarin je tot 
rust komt en 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. 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 retraite eindigt op vrijdag na het middagmaal om 13.30u. 
 
Hartelijk welkom namens het team van Groenhove,  
 
zr. Lut Vercruysse, CCV in het bisdom Brugge 
lut.vercruysse@ccv.be 

 

 



van maandag 8 mei tot vrijdag 12 mei 2023 

“Sta op en ga!” (Mt 9,6)  

Gods nabijheid geneest en sterkt. 

predikant: PHILIPPE HALLEIN, priester in het 
bisdom Brugge; directeur van het Instituut voor Theologie 
en Pastoraal in het bisdom 

 

 

van maandag 24 juli tot vrijdag 28 juli 2023 

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ (Lc 18, 41) 

Met Jezus op weg in ons gewone leven 

predikant: STEFAAN FRANCO, priester in het 
bisdom Brugge; rector Seminariehuis en 
bisschoppelijk gedelegeerde liturgie, sacramenten 
en het permanente diaconaat 
 

 
 

“Het water  
dat Ik geef,  

zal in jou  
een bron worden  

waaruit water 
opwelt  

dat eeuwig leven 
geeft.”  

Joh. 4,14 

 

 

Diocesaan Dienstenhuis Groenhove, 
Bosdreef 5, 8820 Torhout. 

tel. 050 745 600 



Mail je naam, adres, congregatie(indien van toepassing) 
telefoon, mailadres, geboortedatum, periode en predikant 
retraite + speciale wensen naar 

groenhove@groenhove.net 
 
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving. (indien 

niet, hebben wij jouw e-mail niet ontvangen) 

 

Betaal 450 euro op rekeningnummer: IBAN BE72 4738 
3593 2116 van Virgo Fidelis VZW (rek. nr. gewijzigd!!) 

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

 

Je logeert in een kamer met eigen badkamer. Bedlinnen is 
aanwezig. Handdoeken zijn zelf mee te brengen. 
 
Het park van Groenhove en de omgeving zijn wandelgebied;  
er is een prachtige wandeling uitgestippeld, voorzien van 
natuurinfo. Vergeet je wandelschoenen niet! 
 
 

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 
 
 


