
STILTEDAGEN 

IN  

GROENHOVE 

  

 

STILTEDAGEN VOOR IEDEREEN 

Wil je enkele dagen 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 de dag van vertrek om 13.30u. (na het 
middagmaal). 
 
Hartelijk welkom namens het team van Groenhove,  
zr. Lut Vercruysse 

 

 

 

'Waarom luisteren jullie nog naar Hem?' 

Johannes 10, 20 

van maandag 9 mei  
tot vrijdag 13 mei 2022 

GIEDOO DE REU is priester in het bisdom Brugge; 

zingevingscoördinator kwb en bureaulid van IPB 

 

 

Leven vanuit de kracht van Jezus’ 

verrijzenis 

van maandag 20 juni  
tot vrijdag 24 juni 2022 
JAN VAN EYCKEN, is priester van het aartsbisdom 
Mechelen-Brussel sinds 1986; was werkzaam in oa. 
parochiepastoraal, als ziekenhuisaalmoezenier en 
animator voor interreligieuze dialoog in Brussel 
 

 

 
 
 

“Het water dat ik geef,  
zal in jou een bron 

worden  
waaruit water opwelt  

dat eeuwig leven geeft.”  
Joh. 4,14 

 

 



Inschrijven 

 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) 

 

Betalen 

 De kostprijs bedraagt 420 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. 

 

Nog dit: 

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. 
 

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 
 
 

  

mailto:groenhove@groenhove.net

