Bisdom Groningen-Leeuwarden
Pastorale Dienstverlening
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
Tel. 050 - 4065 888
Onderwerp: Retraite 2019 voor priesters / diakens / pastorale werk(st)ers
Groningen, 1 november 2018
Beste collega's,
Voor priesters, diakens en pastorale werk(st)ers in ons bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert
de sectie Theologische en Spirituele Vorming van de afdeling Pastorale Dienstverlening in
samenwerking met de werkgroep Voortgezette Pastorale Vorming jaarlijks een retraite.
Waar en wanneer
Net als eerdere jaren zijn we te gast in Stiltecentrum Betlehem, Abdijlaan 1 te Doetinchem.
Het stiltecentrum is een van de gastenverblijven van de Sint Willibrords Abdij.
De retraite zal worden gehouden van maandag 14 januari 12.00 uur tot en met donderdag 17
januari 2019, 14.00 uur.
Inleider en thema van de retraite
De conferenties zullen gegeven worden door de abt van de abdij H. Vesseur.
Het thema is: de regel van Benedictus en dan in het bijzonder over leiderschap.
Dagindeling
Tijdens de retraite zal er ruimte zijn voor eucharistievieringen, gebed, persoonlijke bezinning en
gezamenlijk gesprek.
De retraite is gedeeltelijk in stilte, dat wil zeggen dat we stil zijn tot en met de eucharistieviering
(9.30 u), dus ook stilte tijdens het ontbijt. ’s Avonds en tijdens de andere maaltijden is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten.
In ons dagritme zullen we ons aansluiten bij de monniken van het klooster.
Aanmelding en kosten
De retraite staat open voor ieder die werkzaam is in het pastoraat van het bisdom GroningenLeeuwarden. Er kunnen maximaal 17 personen deelnemen.
De kosten bedragen ongeveer € 200 per persoon. (Exclusief een pakket van € 10,= voor de huur van
lakens en handdoek). Dit bedrag contant meenemen (graag gepast). Dus niet overmaken naar het
bisdom! Op de een na laatste dag zullen wij voor de verrekening zorgen met de abdij.
Je kunt je opgeven vóór 10 december 2018 bij het Bisdom, Afdeling Pastorale Dienstverlening, t.a.v.
Mw. L. Winter, secretaresse afdeling pastorale dienstverlening, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl
tel. 050-4065 888.
Als je dieetwensen hebt of vegetarisch eet kun je dit opgeven bij de aanmelding. Eet je vegetarisch
dan ook graag opgeven of je wel of geen vis eet. (dit ook doorgeven als je dit al eens eerder hebt
doorgegeven voor een vorige bijeenkomst.)
Hartelijke groet, Paul Verheijen (voorzitter van de werkgroep VPV) Annie Schothorst-Vos

