
Informatie: Karel Pouwels, tel. 0411 – 21.05.31

Inschrijving: Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15,

5268 CG Helvoirt, info@emmausbezinningscentrum.nl

Organisatie: De retraite wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid

van de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing

Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond

KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING



Dit strookje vóór 18 december 2016 insturen naar het:

Bezinningscentrum Emmaus

Udenhoutseweg 15,

5268 CG Helvoirt

of mail uw aanmelding naar: info@emmausbezinningscentrum.nl

Dag aan dag, Heer, dag aan dag …
drie dingen ik U vragen mag:

U kennen met meer helderheid,
U minnen met meer innigheid,
U volgen, waar uw weg ook leidt,
… dag aan dag.

H. Richard van Chichester

een retraite voor: priesters

diakens

pastoraal werkers m/v

inleider: Marc Vanhoutte sdb

maandag 2 – zaterdag 7 januari 2017

bezinningscentrum Emmaus – Helvoirt

een bezinning
op drie fundamentele gegevens in onze geloofsweg:

Jezus innerlijk leren kennen ... zodat we :

Jezus intenser leren beminnen ... opdat we :

Jezus zo volkomen mogelijk zouden navolgen ...

dag
aan
dag



Wat biedt deze retraite:

De inleider zal tweemaal per dag een inleiding verzorgen. Deze inleidingen wor-
den voorafgegaan door een charismatische lofprijzing.

In de dagelijkse Eucharistieviering wordt enige ruimte gegeven voor charismata

zoals lofprijzing, woorden van kennis, het bidden (zingen) in tongen en profetie.

De retraite is in volledige stilte.

Voor wie het op prijs stelt bestaat de mogelijkheid voor persoonlijke begeleidings-
gesprekken. Aan het begin van de retraite kunt u inschrijven bij het teamlid van
uw keuze.

Thema van de retraite:

Een bezinning op drie fundamentele gegevens in onze geloofsweg:

- Jezus innerlijk leren kennen,

- zodat we Jezus intenser leren beminnen,

- opdat we Jezus zo volkomen mogelijk zouden navolgen.

Over de retraiteleider: Marc Vanhoutte sdb

Marc Vanhoutte (Moorslede (B) - 1941) studeerde morele en
religieuze wetenschappen in Leuven.
In 1968 is hij priester gewijd.

Hij was verantwoordelijke voor de late roepingen en provinci-
aal secretaris van de Vlaamse salesiaanse provincie. Tussen
1997 en 2015 had hij diverse leidinggevende functies binnen
zijn congregatie.

Sinds 1994 is hij als spirituaal verbonden aan het Johannes
XXIII-seminarie te Leuven (voor 4 Vlaamse bisdommen).

Momenteel engageert hij zich vooral in begeleidingswerk en het geven van retraites.

Dag aan dag, Heer, dag aan dag …
drie dingen die ik U vragen mag:

U kennen met meer helderheid,
U minnen met meer innigheid,
U volgen, waar uw weg ook leidt,
… dag aan dag.

H. Richard van Chichester, 1198

Algemene informatie

Doelgroep: Priesters, diakens en pastoraal werkers (m/v).
Belangstellenden met een vergelijkbare positie kunnen
informeren of ze mee kunnen doen.

Tijd: Aanvang: maandag 2 januari 2017 (± 17.00 u.)
Sluiting: zaterdag 7 januari 2017 (± 10.00 u.)

Plaats: Bezinningscentrum Emmaus,
Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt.

Kosten: De bijdrage voor deze retraite is € 320,00. U krijgt de beschikking
over een kamer met douche en toilet voor uzelf alleen.
U kunt dit bedrag overmaken op IBAN: NL27 RABO 0176 9572 51
t.n.v. K. Pouwels, onder vermelding van ‘Retraite 2-7 januari 2017’
U kunt ook bij de aanvang contant betalen.
Lakens en handdoeken zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze zijn ter
plaatse te huur, maar u mag ze uiteraard ook zelf meebrengen.

Inschrijving: Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 18 december 2016
Kort voor de retraite sturen wij bericht over de route en de namen
van de deelnemers, zodat u eventueel samen kunt reizen.

Onderstaand strookje vóór 18 december 2016 insturen naar:

Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt

U kunt uw aanmelding ook per mail sturen aan: info@emmausbezinningscentrum.nl

Inschrijfformulier (retraite 2– 7 januari 2017 – Helvoirt)

Naam: ____________________________________________________

Adres: ____________________________________________________

Postcode / plaats: ____________________________________________________

Telefoon: _____________________ Geb.datum: __________________

email: ____________________________________________________

□ Priester □ Diaken □ Pastoraal werker m/v (s.v.p. aankruisen)

Evt. bijzonderheden m.b.t. dieet, kamer, enz.:




