
Zoek rust, mijn ziel, 
bij God alleen, 

van hem blijf ik alles
verwachten...

-Psalm 62:6-7

 R e t r a i t e  
 

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

29-31 OKTOBER

Waar:  Bezinningscentrum Emmaus 
(Udenhoutseweg 15,  Helvoirt)
Kosten: €165 per persoon 
(inclusief  geestelijk en lichamelijk voedsel ;))

Informatie en aanmelding (vóór 22 okt): 
       nederland@gocommunitas.org



groepsmomenten

verbinding met anderen

tijd voor jezelf 

mogelijkheid tot geestelijk begeleidingsgesprekken

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 in staat is om onze ziel te voeden en geest te sterken. Als we

ons in de stilte nestelen, merken we de roerselen van onze ziel op, onze

diepere verlangens, en merken we de vingerafdrukken van God op in onze

levens. 

Waarom: Jezus trok zich regelmatig terug van de menigte en drukte om

alleen met de Vader te zijn. Hij ging vaak naar eenzame plekken, soms voor

langere periodes. Waar en wanneer trek jij je terug? Verlang je naar rust,

natuur, gerichte tijd met God, intimiteit met Hem, het horen van Zijn stem,

een tijd van bemoediging en ontmoeting? Even weg van alle afleidingen en

drukte? Wij nodigen je van harte uit deze dagen om je ziel te laten

verkwikken in de nabijheid van God.

Wat: Even heerlijk weg, genieten van een rustige, landelijke omgeving, lekker

eten, eigen kamer met wc/douche. 

Met afwisselend programma:  

Website: GoCommunitas.NL

Email: nederland@gocommunitas.org

Meld  je aan voor onze nieuwsbrief hier of volg de QR code 

 

http://eepurl.com/hoWExL

