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

Het vermogen om kinderen
van God te worden ...
een retraite voor:

Het vermogen om kinderen
van God te worden ...
inleider:

priesters
diakens
pastoraal werkers m/v
pater Joannes Touw osb

Dit strookje vóór 28 december 2018 insturen naar het:

Bezinningscentrum Emmaus
Udenhoutseweg 15,
5268 CG Helvoirt
of mail uw aanmelding naar: info@emmausbezinningscentrum.nl

Wanneer: zondag 6 – vrijdag 11 januari 2019
Waar:

bezinningscentrum Emmaus – Helvoirt

( Johannes 1,12)

We willen de proloog van het Johannesevangelie lezen en overwegen, erover bidden
en schouwen, zodat de tekst betekenis kan krijgen in ons eigen leven.
In de proloog onthult sint Jan het geheim raadsbesluit dat eeuwenlang verborgen
was maar geopenbaard werd in Jezus Christus. (Romeinen 16,25-26)
Sint Augustinus schrijft: De evangelist Johannes vliegt als een adelaar hoger dan anderen, laat de duisternis van de aarde verder achter zich en aanschouwt het licht van
de waarheid met scherpere ogen. Vaak wordt echter vergeten dat de adelaar niet
tegen de zon in kijkt maar zijn blik omlaag heeft gewend en door de hoogte beter ziet
wat er op aarde gebeurt. Dat geldt ook voor Johannes die ons bovenal deelgenoot wil
maken van zijn ervaring en getuigenis met Jezus, die de eeuwige Zoon van God is,
mens geworden, voortlevend in het getuigenis van de apostelen en nog steeds aanwezig in zijn Kerk. Middelpunt van zijn proloog zijn de woorden: “Hij gaf hun het vermogen om kinderen van God te worden”. Johannes stelt daarmee ons heil centraal,
zoals hij ook aan het eind van zijn evangelie zal schrijven: Deze [tekenen] zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij
door te geloven [eeuwig] leven moogt bezitten in zijn Naam. (Johannes 20,31)

Over de retraiteleider: pater Joannes Touw osb
Pater Joannes M. Touw is prior en kellenaar (econoom) van
de abdij sint Benedictusberg te Vaals.
Hij heeft lezingen over ‘buitengewone verschijnselen’
en spiritualiteit gegeven en houdt zich de laatste jaren
vooral bezig met de lectio divina van het Johannesevangelie.

Wat biedt deze retraite:
 Pater Touw 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.

Algemene informatie
Doelgroep:

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

Tijd:

Aanvang: zondag 6 januari 2019 (± 18.00 u.)
Sluiting: vrijdag 11 januari 2019 (± 10.00 u.)

Plaats:

Bezinningscentrum Emmaus,
Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt.

Kosten:

De bijdrage voor deze retraite is € 353,00. 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 6-11 januari 2019’
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 28 december 2018.
Kort voor de retraite sturen wij u nog bericht over de route en wat
andere praktische zaken die mogelijk voor u van belang zijn.

Onderstaand strookje naar:
Bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt
U kunt uw aanmelding ook per mail sturen aan: info@emmausbezinningscentrum.nl



Thema van de retraite:
”Het vermogen om kinderen van God te worden.”

Inschrijfformulier

(retraite 6– 11 januari 2019 – Helvoirt)

Naam: ______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
Postcode / plaats:
Telefoon:

______________________________________________________
_____________________

email: ______________________________________________________

□ Priester □ Diaken □ Pastoraal werker m/v

 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.

Geb.datum: __________________

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

(s.v.p. aankruisen)

