GROEIEN NAAR EEN CONTEMPLATIEVE
LEVENSHOUDING

CHARISMATISCHE RETRAITES

Drie dagen om in stilte te groeien in openheid en ontvankelijkheid voor de liefde van God. Meestal is er te
weinig ruimte voor God in ons hart, omdat wij te vol
zijn van onszelf.

De opzet in charismatische retraites is dat je de heilige
Geest de ruimte geeft om tot je te spreken. Dat kan in
de stilte van je hart, in de liturgie, door een inleiding,
een profetisch woord of doordat Gods Woord in de
H. Schrift je hart raakt.

Ook kan ons leven zo versnipperd raken door de vele
prikkels die op ons af komen. Stilte en eenvoud, openheid en aandacht voor God die in ons woont en ons in
alles omringt krijgen aandacht in deze dagen. Wij overwegen mystieke teksten, er is ruimte voor innerlijk
gebed, het vieren van de Eucharistie, onderricht en
persoonlijk gesprek.

De charisma’s (= gaven van de Geest) krijgen in een
charismatische retraite een bijzondere plaats en vooral daardoor ervaren velen in zo’n retraite genezing,
heelwording en bevrijding.

Van harte welkom!
Begeleiding: een team o.l.v. Tiny Pouwels
Datum:
1 - 4 oktober 2018

Bijdrage:
Aankomst:
Sluiting:
Plaats:

Naast de dagelijkse eucharistieviering zijn er ook tijden
van lofprijzing en is er gelegenheid voor eucharistische
aanbidding. Er is gelegenheid om het sacrament van
verzoening te ontvangen.

€ 160,maandag 1 okt. van 17.00 uur
donderdag 4 okt. om 16.00 uur
Bezinningscentrum ‘Emmaus’

ALGEMENE INFORMATIE
Meer informatie – ook over andere
retraites – vindt u o.a. in ons tijdschrift

‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’
U kunt het bestellen bij:
St. Katholieke Charismatische Vernieuwing
Prins Karelstraat 100
5701 VM Helmond
Tel.: 0492 - 55.46.44
info@kcv-net.nl
www.kcv-net.nl

RETRAITES
BEZINNING

EN

Info/opgave: Bezinningscentrum ‘Emmaus’
Udenhoutseweg 15
5268 CG Helvoirt
Tel.: 0411 – 64.37.25
info@emmausbezinningscentrum.nl
www.emmausbezinningscentrum.nl

EMMAUSDAGEN

TALITAKUMI

Een retraite in volledige stilte, waarin het gaat om groei
in geestelijk leven en innerlijke genezing. In deze dagen
mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief
(4,12) werkelijkheid wordt “want het woord van God is
levend en krachtig … het ontleedt de bedoelingen en
gedachten van de mens”. Het woord van God geeft niet
alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien.
Dagelijks is er persoonlijke begeleiding.

In deze weekenden voor genezing en bevrijding is – naast
de sacramenten – ook ruimte voor korte inleidingen, lofprijzing en aanbidding.

2018
15 - 18 mrt ········ (do-zon)

Emmaus, Helvoirt

5 - 9 mei ········ (zat-woe) Emmaus, Helvoirt

Gedurende deze dagen vindt dikwijls innerlijke genezing
plaats. In kleine groepjes ervaren allen, die zich voor Jezus
openstellen, dat Hij niet alleen zegt: 'Sta op!' maar dat Hij
ook zijn hand van Liefde, Vrede, Blijdschap en Verlossing
reikt.
Het is Jezus, de Heer, die verlost van datgene wat knelt,
wat in de weg zit, wat angstig maakt en wat terneer drukt.
Deze liefdevolle aanraking wordt steeds opnieuw ervaren
tijdens de Talitakumi-weekenden.

Retraite voor priesters, diakens
en pastoraal werkers (m/v)
Thema: ”In God geboren en getogen”
Dagen ter verdieping van uw persoonlijke relatie met God.
De inleider zal twee maal per dag een inleiding verzorgen over
het thema. Verder zijn er lofprijzingen met charismatische
elementen, eucharistievieringen en is er ruimte voor stilte.
Dagelijks kunt u persoonlijke begeleiding krijgen door een van
de teamleden.
(Van deze retraite is een aparte folder
verkrijgbaar op het dienstencentrum van
de KCV, voor het adres zie de achterzijde.)

5 - 11 juli .......... (do-woe) Emmaus, Helvoirt
23 - 26 aug. ....... (do- zon) Emmaus, Helvoirt
1 - 4 nov. ....... (do-zon) Emmaus, Helvoirt
5 - 8 nov. ........ (ma-do) Emmaus, Helvoirt
Begeleiding: Karel en Tiny Pouwels met een team van
enkele priesters en leken
Aankomst: tussen 17.00 en 18.00 uur
Sluiting:
Bijdrage:

2018
16 - 18 februari .............. Helvoirt

13 - 15 april ...................... Den Haag
6- 8

23- 25 november ........... Sittard

16.00 uur

Begeleiding: team met priester en leken

3-daagse retraite: € 168,-

Aankomst:: vrijdag 17.00 uur

4-daagse retraite: € 216,-

Sluiting: zondag 16.00 uur

6-daagse retraite: € 316,-

Info/opgave: Bezinningscentrum ‘Emmaus’
Udenhoutseweg 15
5268 CG Helvoirt
Tel.: 0411 – 64.37.25
info@emmausbezinningscentrum.nl
www.emmaus-retraite.nl

juli ...................... Heiloo

31 aug - 2 september .......... Leuvenheim
Inleider:
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Sluiting:
Bijdrage:
Info:

pater Frans de Ridder CICM
2 - 6 januari 2018
Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt
dinsdag 2 januari ± 10.30 uur
zaterdag 6 januari ± 10.00 uur
€ 305,Karel Pouwels, tel: 0411-21.05.31

Bijdrage: € 95,-

Info/opgave:

Talitakumi - Gemma de Groot
Trombonedreef 15
3845 CL Harderwijk
Tel.: 0341 – 41 .40 .86
talitakumi.kcv@gmail.com
www.talitakumiweekend.nl

Opgave:

Bezinningscentrum ‘Emmaus’
Udenhoutseweg 15
5268 CG Helvoirt
Tel.: 0411 – 64.37.25
info@emmausbezinningscentrum.nl
www.emmaus-retraite.nl

