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Retraite diakengemeenschap 

van donderdag 7 tot zondag 10 maart 2019 

 Diocesaan Centrum Groenhove, Bosdreef 5, 8820 Torhout 

” Meerdere vensters op het Woord openen”  
Gods Woord toelaten ons te transformeren om de mens te worden 

zoals Hij ons droomde bij het prille begin van ons ontstaan 

Eric Haelvoet zal ons begeleiden in een actieve retraite. Via allerlei, vaak nieuwe 

werkvormen gaan we zelf aan het werk met Zijn Woord. Vanuit elke conferentie zal 

onze voorganger ons een andere, vaak verfrissende manier aanreiken om nieuwe 

inzichten in de Bijbel te verwerven. Vanuit zijn jarenlange ervaring zal hij ons de 

nodige uitleg geven hoe en waarom we met bepaalde methodieken aan de slag 

kunnen gaan. Nadien worden wij telkens uitgenodigd om die verworven kennis om 

te zetten in enkele praktijkoefeningen. Het zal dus niet een retraite worden waarin we 

vooral mogen luisteren naar wijze woorden, maar we zullen zelf ook actief aan het 

werk gezet worden. We mogen dus echt Gods Woord tot leven brengen. Uiteraard 

zal hij ons als salesiaan ook wel iets meer kunnen vertellen over het leven en de 

spiritualiteit van Don Bosco. 
 

Eric Haelvoet is geboren op 24 februari 1954. In 1972 trad hij in bij de Salesianen van 

Don Bosco. Bijna al zijn tijd gaat naar het Bartimeusproject, dat hij zelf mocht stichten: 

expliciete evangelisatie voor jongvolwassenen van 17 tot 45 jaar, met  bijzondere 

aandacht voor jonge gezinnen. Zo animeert hij nu een dertigtal groepen in 

Vlaanderen en Brussel (Zie www.bartimeus.be). Daarnaast is hij ook provinciale 

secretaris van de salesianen van Don Bosco in Nederland en Vlaanderen. Bovendien 

is hij zeer vertrouwd met Taizé. Hij is ook een fervente wandelaar en leest heel graag 

boeken van bijna alle genres. 

Hij schreef ook voor elk liturgisch jaar een boek met mooie bezinningsteksten en 

gebeden passend bij de evangelieteksten. Zijn boeken zullen ook te koop 

aangeboden worden tijdens onze retraite.  
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Programma 

Hierbij enkele belangrijke momenten die we alvast meedelen: 

- 5 conferenties, met inleiding op donderdagavond 

- Morgen- en avondgebed, eucharistieviering, stille tijd 

- Aanbidding op donderdagavond tot middernacht 

- Verzoeningsviering met biechtgelegenheid 

- Keuzeateliers: zang, meditatie-oefening, kruisweg  

- Tijd voor ontmoeting en gezellig samenzijn 

 

Bijzondere avondactiviteit op vrijdag 8 maart ! 

Speciaal voor de diakenfamilie brengt Ignace Goethals zijn theatervoorstelling 

‘Arthur Naeyaert, mien ziele, mien zieer en mien verzet’. 

Arthur Naeyaert, 'schrik der Duitschers' van Jozef Vackier is de bron voor deze 

theatermonoloog. Als vrijheidsstrijder tijdens WO I, werd hij 5 maal opgepakt, maar 

wist telkens te ontsnappen. 

Een verhaal waarin karakters botsen en waarbij universele thema’s als leven en 

dood, schuld en schaamte, hoop en verzet verrassend actueel aan de oppervlakte 

komen. De ultieme vraag zal zijn: Aan welke kant staat finaal het publiek?  

Deze theatermonoloog kondigt zich aan als waar gebeurd, ontroerend en grappig 

in het sappigste West-Vlaams. 

Als diakengemeenschap kennen wij Ignace Goethals natuurlijk als medewerker 

binnen de Arkgemeenschap van Brugge-Moerkerke. Wij zijn bijzonder blij dat hij 

speciaal voor ons een gaatje in zijn drukke agenda heeft vrijgemaakt. 

Zeer belangrijk om te vermelden is dat deze voorstelling niet in de prijs van de 

retraite is inbegrepen. Wij vragen om voor deze theatervoorstelling een vrije bijdrage 

te geven. Zoals bij elke voorstelling van Ignace gaat deze bijdrage naar de 

Arkgemeenschap. U kan uw bijdrage na de voorstelling in een giftedoos deponeren. 

Alvast dank voor uw steun aan de Arkgemeenschap! 
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Kostprijs 

 Volwassene 

met eigen 

kamer 
 

 Echtpaar Kind 

-12 jaar 

Volledige retraite  

met overnachting en met 

ontbijt  

(lakens zijn inbegrepen) 

 

140 € 

  

240 € 

 

100 € 

 

Overnachting in Bloemenpand.  

De kinderen overnachten in de onmiddellijke nabijheid van de ouders. 

In de prijzen voor de kinderen is een bijdrage voor de monitorenwerking inbegrepen. 

Kinderen onder de 7 jaar verblijven gratis.  

 

Volledige retraite  

zonder overnachting  

en zonder ontbijt 

Volwassene 

 

95 € 

Kind 

-12 jaar 

80 € 

 

De maximumprijs voor een gezin bedraagt 290 €.  

De prijs kan echter nooit een belemmering zijn om naar de retraite te komen. In alle 

discretie kan men hierover contact opnemen. 

Er wordt van uitgegaan dat je de retraite volledig meemaakt. Maak daar echt tijd 

voor en laat je agenda even los voor enkele dagen.  

Maak je de retraite toch niet volledig mee, geef dan duidelijk aan wanneer je wel 

aanwezig bent. De prijs wordt berekend en je vooraf meegedeeld.  

Hou er rekening mee dat gezinnen die de retraite volledig meemaken, voorrang 

krijgen op slaapgelegenheid.  

 

 

Wat breng je mee? 

Bijbel, schrijfgerief, wekker, medicatie, geen lakens (die zijn in de prijs inbegrepen). 

De werkgroep zorgt voor het breviergebed. Brevier dien je niet mee te brengen. 

Voor de kinderen:  

- Veel spelkledij voor binnen én buiten, ook laarzen. 

- Pantoffels om binnen te spelen. Ook een kussen meebrengen. 

- Het is verboden met vuile schoenen of laarzen in het gebouw rond te lopen. 

- Voor de allerkleinsten hun eigen knuffel. 

- Jongeren kunnen voor rustiger momenten een gezelschapsspel of boek 

meebrengen.  

- Wie een muziekinstrument bespeelt brengt die zeker mee.  
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Wie zorgt er voor de kinderen? 

De diakengemeenschap kiest uitdrukkelijk om als gezin de diaconale retraite mee te 

maken. Daarom begeleidt de werkgroep een enthousiaste ploeg van monitoren en 

hulpmonitoren. Zij bieden de kinderen een aangepast programma aan. 

De monitoren zorgen voor de kinderen en jongeren van ’s morgens 7.30 u. tot  

’s avonds omstreeks 21 u. Om veiligheidsredenen krijgen de kinderen geen sleutel 

van de kamer. 

Vanaf 21 u. zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. In het slaapgedeelte 

wordt de stilte bewaard tussen 22 u. en 7.30 u.  

 

 

De retraite begint op donderdagavond met het avondmaal (om 18.15u) en eindigt 

op zondag met het middagmaal. Je bent welkom op donderdag vanaf 17.15 u. 

 

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met het secretariaat! 

 

Welkom ! 

vanwege de werkgroep retraite & recollecties 

Lutgart Clays, Christine Maeseele, Kris T’Seyen, Rudy Weyne en  

Edward Verhaeghe 

Inschrijving 

 

Gelieve tijdig in te schrijven: ten laatste tegen woensdag 13 februari. 

via mail edward.verhaeghe@scarlet.be 

Wil ook een berichtje sturen indien je niet kan deelnemen. 

1) Geef naam en voornaam op van de deelnemers. Voor de kinderen/jongeren geef 

je ook de geboortedatum op.  

2) Nemen jullie deel aan de volledige retraite met of zonder overnachting?  

3) Ik / Wij maken de retraite niet volledig mee. Geef duidelijk aan wanneer je wel 

aanwezig bent en wanneer je blijft overnachten. De prijs wordt dan berekend en je 

vooraf meegedeeld. 

4) Opmerkingen in verband met de voeding?  

5) Je inschrijving is pas definitief na betaling  

op het (nieuwe) rekeningnummer BE23 3631 7444 0291 (Bisdom Brugge diaconaat, 

8000 Brugge)  

met vermelding: retraite 2019 … volw. + … kind. 
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