
SPIRITUALITEITSWEEKEND

Als de stilte roept

ABDIJ Onze-Lieve-vrOuw
vAn nAzAreTH

13–15 DecemBer 2019

BegeLeiDer: Pr. erik gALLe

Praktische info

inscHrijven
Gastenhuis van de abdij:
• telefoon 03 313 43 54 op weekdagen  

tussen 10.00-11.00 uur en 18.45-19.15 uur.
• per mail: gastenhuis.nazareth@telenet.be

Prijs 
120 euro (exclusief huur lakens/handdoeken)

ADres
Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth 
Abdijlaan 9
2960 Brecht
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Geluidsoverlast dat kennen we allemaal. 
Met ‘geluidsonderlast’ zijn we helemaal 
niet vertrouwd. Als wat ongekend, 
onbemind is, dan geldt dit zeker voor de 
stilte. We zijn vaak bang van stilte. Het 
is of we aan de rand van de zee staan en 
met onze tenen voelen of het water niet 
te koud is. In dit weekend willen we onze 
koudwatervrees overwinnen. 

Stilte leren kennen is zijn binnenkant 
ontdekken, verbonden heid op het spoor 
komen. Het is verder dan woorden geraken 
en in de buurt van God vertoeven. Het 
kader van de abdij waar stilte centraal 
staat is een ideale biotoop om stilte te 
ervaren en de diepte ervan te ontdekken.

Erik GallE is priester en psychotherapeut.  
Hij is auteur van verschillende boeken 
waarbij de weg naar binnen en menselijke 
groei centraal staan.

Programma

Door aan te sluiten bij het gebed van de trappistinnen 
brengen we het thema van het spiritualiteitsweekend 
in de praktijk.

vrijDAg 
Aankomst ofwel voor 17 uur met avondmaal  
of rond 19 uur zonder avondmaal
 20.00 uur  Eerste inleiding (na completen)

zATerDAg
 7.00 uur Lauden/eucharistie met aansluitend ontbijt
 10.00 uur Inleiding (na terts)
 16.00 uur Inleiding (voor vespers en avondmaal)

zOnDAg
 7.30 uur Lauden aansluitend ontbijt
 9.00 uur Inleiding 
 10.00 uur Eucharistie  
 12.00 uur Middagmaal

Kamers in orde en daarna wel thuis!

Jij stilte bent als licht,  een tegengewicht,  
 een bodem waarop ik wandel.


