
Digitale retraites Digitale retraites

Data
Advent: 2, 9, 16, 23 december 2016 (om 10u)
40-dagentijd: 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2017 (om 10u)
Mogelijkheid om aan te sluiten bij de eucharistieviering (11u30)
In de 40-dagentijd eveneens mogelijkheid om na de eucharistieviering 
aan te sluiten bij een sober maal (brood en soep, 12u) 

Kosten en inschrijven
De retraite en het uitwisselingsgroepje zijn gratis.  
Voor het sober maal wordt een vrije bijdrage gevraagd.  

Inschrijven digitale retraite: www.ignatiaansbidden.org
Inschrijven uitwisselingsgroepje en/of sober maal: bezorg ons je  
contactgegevens via activiteiten@oudeabdij.be of 09 226 52 26

Data
Advent: 2, 9, 16, 23 december 2016 (om 10u)
40-dagentijd: 3, 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2017 (om 10u)
Mogelijkheid om aan te sluiten bij de eucharistieviering (11u30)
In de 40-dagentijd eveneens mogelijkheid om na de eucharistieviering 
aan te sluiten bij een sober maal (brood en soep, 12u) 

Kosten en inschrijven
De retraite en het uitwisselingsgroepje zijn gratis.  
Voor het sober maal wordt een vrije bijdrage gevraagd.  

Inschrijven digitale retraite: www.ignatiaansbidden.org
Inschrijven uitwisselingsgroepje en/of sober maal: bezorg ons je  
contactgegevens via activiteiten@oudeabdij.be of 09 226 52 26

Op initiatief van het Platform ignatiaanse spiritualiteit worden gedurende de 
advent en de 40-dagentijd via de website www.ignatiaansbidden.org digitale 
retraites aangeboden. De deelnemers krijgen elke dag een e-mail met  
gebedsmateriaal: een bijbeltekst met gebedssuggesties en geloofsimpulsen. 
Hiermee kunnen zij dagelijks wat tijd uittrekken voor gebed thuis, in een 
kapel, op de bus of in de trein, enz. De hele retraite is geïnspireerd door de 
ignatiaanse spiritualiteit.

Deze website brengt de digitale en de fysieke geloofswereld dichter bij elkaar. 
Daarom worden de deelnemers uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Op 
verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen worden uitwisselings-
groepjes georganiseerd waar mensen in levende lijve samenkomen. Zo ook 
in de Oude Abdij Drongen, telkens op vrijdagvoormiddag 
(en op aanvraag ook op een avond). 
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