
Het hectische tempo van het leven, de

toenemende eisen aan onze tijd en energie, en

de overweldigende stortvloed aan informatie die

24 uur per dag en 7 dagen per week op ons

afkomt, laten velen van ons vermoeid,

gefrustreerd en leeg achter. Dit is niet het leven

dat we willen, maar hoe komen we uit de

achtbaan en beginnen we vanuit de geest, een

plek van rust te leven?

Al generaties lang gaan mensen op spirituele

retraite om God te ontmoeten en geestelijke

vernieuwing te ervaren.   Retraites halen ons weg

van lawaai en afleiding, en brengen ons naar een

plaats van geestelijke verfrissing en vernieuwing.

Het is een manier om binnen te gaan in de

aanwezigheid van God, zodat Hij ruimte krijgt om

ons te voeden.   Als we ons in de stilte nestelen,

merken we de roerselen van onze ziel op, onze

diepere verlangens, en Gods stille gefluister tot

ons. 

Dus, wat bieden we aan? 

Zie de andere kant en kom erachter.

Commun itas  Retreats

T r a n s f o r m e d  L i v e s  

T r a n s f o r m e d  N e i g h b o r h o o d s  

T r a n s f o r m e d  W o r l d



maandelijkse ½ dag online retraites 

langere stilte retraites

begeleide retraites variërend van 1-4 dagen met verschillende thema's 

Wij zijn verheugd u (als individueel of als team) een breed scala aan

verschillende soorten retraites aan te bieden in zowel Engels en/of Nederlands,

zoals...

Locaties variëren en kunnen worden aangepast aan uw behoeften.

Als je verlangt naar een tijd van rust en ruimte om je innerlijke leven met God te

voeden, dan willen wij je helpen. Neem contact met ons op om meer te weten

te komen over wat er mogelijk is.

Website: GoCommunitas.NL

Email: nederland@gocommunitas.org

 

Retra ite  Begele iders

Monique Hoven – monique.hoven@gocommunitas.org

Jack LoMonaco – jack.lomonaco@gocommunitas.org

Communitas International helpt wereldwijd een nieuwe generatie

missionaire leiders om Gods roeping voor hun leven waar te maken.

We putten uit 50 jaar ervaring in het starten en vormgeven van kerken

en missionaire communities en komen graag langszij om Gods werk in

jouw en door jouw heen aan te wakkeren.

mailto:jack.lomonaco@gocommunitas.org

