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Deze ignatiaanse retraite gebeurt in groepsverband, 
maar er zijn geen gezamenlijke inleidingen. 

Iedere deelnemer heeft een eigen begeleid(st)er, die 
tijdens deze dagen steeds beschikbaar is om op weg 
te helpen, te bemoedigen en eventueel te oriënteren. 

Het belangrijkste tijdens deze dagen is het persoon-
lijk stil gebed, waarin ieder afzonderlijk zoekt naar  
de weg die God met hem of haar wil gaan. Daarom 
is er altijd volledige stilte in huis, ook tijdens de 
maaltijden.

Viermaal per dag komt de groep samen voor een 
eenvoudige morgendienst, een eucharistieviering, 
een uur stil gebed en een korte dagsluiting.

Je kunt kiezen voor een retraite van acht dagen, 
maar het is ook mogelijk om voor een kortere  
periode te komen, bv. vier of vijf dagen. Ingeval van 
een kortere retraite begin je op dezelfde startdag 
als diegenen die een retraite van acht dagen volgen 
maar je kunt dan vroeger dan de anderen vertrek-
ken. In Drongen kun je ook de volledige Geestelijke 
Oefeningen van dertig dagen doen.



Al vele generaties lang hebben mensen in de Gees-
telijke Oefeningen van de heilige Ignatius een goede 
hulp gevonden om God in hun leven te vinden, om in 
het spoor van Jezus te groeien in liefde tot God en 
hun medemensen en om in verantwoordelijkheid en 
vrijheid grote en kleine keuzes te maken die hiermee 
samenhangen.

Al vele generaties lang hebben mensen in de Gees-
telijke Oefeningen een gastvrije ruimte gevonden 
om hun vragen en verlangens, hun zorgen en be-
kommernissen, hun bedoelingen en daden te laten 
bevragen en toetsen aan Gods verlangen naar leven 
in overvloed voor elke mens, aan Gods wil om allen te 
bevrijden, aan Gods bedoeling om de hele schepping 
tot voltooiing te brengen.

Al vele generaties hebben mensen in de Geestelijke 
Oefeningen een uitgangspunt en kader gevonden om 
met Jezus op weg te gaan in goede en kwade dagen, 
in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid.

In deze traditie van vertrouwen en onderscheiding 
staat de unieke relatie van elke mens met zijn of haar 
Schepper centraal. Niettemin ga je niet alleen op 
stap. In deze retraitedagen gaat een andere gelovige 
mee als tochtgenoot. Deze begeleid(st)er helpt je te 
luisteren naar je ervaringen en geeft oefeningen mee 
voor de persoonlijke gebedstijd.

DRONGEN
Achtdaagse: 12-21 juli

p. Wauthier de Mahieu p. Marc Desmet
p. Ben Frie mw. Anne Rotsaert
p. Dries van den Akker mw. Judith van der Werf
mw. Rita Vandevyvere

Achtdaagse: 22-31 juli

mw. Annemarie den Blanken p. Wauthier de Mahieu
p. Walter Fabri mw. Marianne Groen
mw. Myriam Van den Eynde p. Bart van Emmerik
p. Paul Van Looy

De achtdaagse retraites beginnen op 12 en 22 juli met het 
avondmaal en eindigen de laatste dag met het ontbijt.

Inschrijven 

Gebeurt schriftelijk, en voor 20 juni, bij p. Wauthier  
de Mahieu, Drongenplein 26, B-9031 Drongen,  
activiteiten@oudeabdij.be. Vermeld naast uw naam,  
adres en telefoonnummer duidelijk welke retraite u  
wil doen (bv. vijf, acht dagen) en wanneer. Na aanmelding 
ontvangt u een formulier waarin gevraagd wordt om enkele 
persoonlijke gegevens en uw motivatie in te vullen. Dit 
formulier wordt aan een begeleid(st)er bezorgd, die door u 
gekozen of door ons voorgesteld wordt.  Als bij de bege-
leid(st)er van uw keuze geen plaats meer is, wordt u een 
andere voorgesteld. Wanneer u met de begeleid(st)er tot 
een afspraak bent gekomen, wordt uw inschrijving door het 
secretariaat bevestigd.

Kosten 

Verblijfkosten + deelname in de kosten  
voor de begeleiding: €   64,30 per dag
Totale prijs achtdaagse:  € 545,50 
Totale prijs vijfdaagse:  € 352,60

Studenten: 
Verblijfkosten + deelname in de kosten 
voor de begeleiding: €   54,00 per dag
Totale prijs achtdaagse:  € 458,20
Totale prijs vijfdaagse:  € 296,20  

Alle kamers hebben een eigen douche en toilet. Financiële 
problemen mogen geen bezwaar zijn om aan een retraite 
deel te nemen. Neem hiervoor contact op met p. Wauthier 
de Mahieu.

MAASTRICHT
Achtdaagse: 8-17 augustus 

mw. Rita Loyens
mw. Marijke Meinesz
br. Johan Muijtjens
zr. Claudia Theinert

De achtdaagse retraite begint op 8 augustus met het 
avondmaal en eindigt de laatste dag met het ontbijt.

Inschrijven 

Gebeurt schriftelijk, en voor 15 juli, bij zr. Claudia Theinert, 
c.theinert@levensmozaiek.nl, tel.: 0031-(0)43-8795607, 
mobiel: 0031-(0)6-15161983. Vermeld naast uw naam, adres 
en telefoonnummer duidelijk welke retraite u wil doen (bv. 
vijf, acht dagen) en wanneer. Na aanmelding ontvangt u een 
formulier waarin gevraagd wordt om enkele persoonlijke 
gegevens en uw motivatie in te vullen. Dit formulier wordt 
aan een begeleid(st)er bezorgd, die door u gekozen of 
door ons voorgesteld wordt.  Als bij de begeleid(st)er van 
uw keuze geen plaats meer is, wordt u een andere voor-
gesteld. Wanneer u met de begeleid(st)er tot een afspraak 
bent gekomen, wordt uw inschrijving door het secretariaat 
bevestigd.

Kosten 

Verblijfkosten + deelname in de kosten  
voor de begeleiding: €     72,50 per dag
Totale prijs achtdaagse:  € 640,00
Totale prijs vijfdaagse:  € 422,50


