
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen organiseert deze spiritualiteitsdag voor pastores,

pastoraal animatoren en pastorale medewerkers in de zorgsector.

Deze spiritualiteitsdag wordt begeleid door broeder Manu Van Hecke,

abt van de Sint-Sixtusabdij, en heeft als thema: 

‘Psalmen zijn gezellen in lief en leed’
“Heer, leer ons bidden.” 
De apostelen vroegen het reeds aan Jezus. Bidden kunnen we niet uit onszelf. Gebed wordt ontvangen.
De psalmen zijn daarin een echte leerschool. Jezus zelf heeft ze gebeden en de Kerk doet het in navolging van Hem.

“Psalmen zijn gezellen in lief en leed en, wat meer is, zij zijn de vertolkers van wat God zelf als gezel betekent.” Maar psalmen zijn tevens 
gebeden uit een heel andere wereld dan de onze, met een heel eigen woordgebruik. Hoe kunnen en mogen wij nu psalmen bidden? 
Wat doet het psalmgebed met ons?

We willen ook enkele psalmen van meer nabij bekijken en die leerschool binnengaan.

Na elke inleidende conferentie krijgen we enkele richtvragen mee voor persoonlijke reflectie en is er gelegenheid om deel te nemen 
aan een uitwisseling waarin we met broeder Manu in gesprek gaan.

Waar
Sint-Sixtusabdij, Donkerstraat 12, 8640 Westvleteren, www.sintsixtus.be 

Inschrijven
Voor deze spiritualiteitsdag geldt een maximum van 20 deelnemers.
Inschrijven tegen 1 mei via www.ccv.be/gent of rechtstreeks via deze link.
Deelnameprijs: 45 EUR, te storten op rek. nr. IBAN BE 52 7330 4855 6109
van CCV in het bisdom Gent, met vermelding ‘Westvleteren 22/05’
+ naam van de deelnemer(s).

Vervoer
Voor de verplaatsing stellen we voor om te werken met carpooling en
kostendelend vervoer. Gelieve bij je inschrijving te vermelden: of je vervoer
nodig hebt; of je zelf met de auto komt en plaats hebt voor andere
deelnemers (en hoeveel) + waar je eventueel andere deelnemers kan
oppikken. Wij sturen je dan een bericht met suggestie i.v.m. vervoer.

Meer info
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen, Nederpolder 24, 9000 Gent, www.ccv.be/gent
Jan Michels; jan.michels@ccv.be - Liesbeth Degryse; liesbeth.degryse@ccv.be

Programma: 

9u15 Onthaal
9u30 Conferentie en
 persoonlijke tijd
11u00	 Koffie
11u30 Uitwisseling
12u15 Middaggebed met de
 abdijgemeenschap
12u30 Middagmaal
14u15 Noon (namiddaggebed)
14u30 Conferentie en
 persoonlijke tijd
16u00	 Koffie
16u30 Uitwisseling
17u15 Vespers (avondgebed)
18u00 Wel thuis !

www.sintsixtus.be
https://goo.gl/forms/jHd0WhAx9lsiaA2t1
http://https://www.kerknet.be/ccv-partner-christelijk-vormingswerk/organisatie/ccv-het-bisdom-gent

