
Paasdriedaagse voor jong en oud Paasdriedaagse voor jong en oud

Data 
Woensdag 12 april (17u) tot zondag 16 april (10u) 2017
Aansluiten op vrijdagavond, om 19u, is ook mogelijk.
 
Kosten vanaf woensdag (lang verblijf) / vanaf vrijdag (kort verblijf)
                 Lang    Kort
Volwassene € 190    € 90
12-18j                € 119    € 58
6-12j                € 69    € 37
2-6j                € 48    € 22
0-2j                gratis    gratis 

Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het programma zonder in de abdij te  
overnachten. Zie de website voor prijzen zonder overnachting met ontbijt.
De leeftijd is de leeftijd op de dag van het vertrek.

Info en inschrijven 
Je kunt je tot 1 april 2017 inschrijven via het inschrijvingsformulier op de  
website. Je inschrijving is definitief na je overschrijving op de bankrekening.
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Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van de Goede 
Week samen met je vrienden, je gezin of alleen? Zoek je 
verbondenheid, inspiratie en verstilling? Wil je even vrij 
van de dagelijkse beslommeringen terugkeren naar de 
essentie, naar de christelijke betekenis van deze periode? 
Oude Abdij Drongen biedt je een sfeervol kader om in 
verbondenheid met de Heer en met elkaar de dynamiek 
van Witte Donderdag tot Pasen te doorlopen. 
De paasdriedaagse wordt op woensdagavond ingezet 
met sfeervolle gitaarmuziek. Na de ochtendwijding 
krijgen we iedere morgen geestelijk voedsel aangereikt 
in de vorm van een getuigenis. In de daaropvolgende 
stille tijd kijken we naar ervaringen van voetwassing, 
van het kruis of van “uithouden” in ons persoonlijk 
leven. Hiermee hopen we het leven ter sprake te brengen 
en dieper te doorgronden wat we die dag in de liturgie 
vieren. De kinderen hebben in de voormiddag een apart 
programma en voor de allerkleinsten is er opvang. 
De namiddagen zijn vrij in te vullen. Er is een aanbod 
van activiteiten, zoals een stevige wandeling in de Oude 
Kalevallei, een film en meditatief schilderen. Je kunt 
ook altijd in de stille, meditatieve sfeer van de abdij 
blijven. ’s Avonds gaat Nikolaas Sintobin s.j. ons voor 
in de liturgie. Op paasmorgen ronden we samen af met 
een feestelijk ontbijt.
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