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Een week bezinning en gebed, op een stille en rustige plek: de abdij 
van Hurtebise, midden in de bossen van Saint-Hubert.
‘s Morgens ontmoet je je begeleider, die je innerlijk op weg zet met 
een paar teksten en enkele vragen. Je trekt dan met je picknick de 
wijde natuur in, om in de stilte van de bossen of trekkend door het 
open landschap je leven onder ogen te nemen en voor Gods ogen 
te brengen.

In de latere namiddag zijn we terug, en na een gezamenlijke viering 
en een stevig avondmaal vertellen we in alle bescheidenheid aan 
elkaar wat ons die dag op onze innerlijke weg heeft geraakt. Zo 
dragen we elkaar ook voor God.
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