
 

 

Bereikbaarheid  
 

Postel ligt in het hartje van de Kempen, in de noordelijke uithoek 
van Mol, tegen de Nederlandse grens. 
Indien je met de trein komt: neem even contact op met de 
gastenpater. 

pater Benny Berrens 
Abdijlaan 16 
2400 Mol - Postel 
0496 50 15 23 
gastenkwartier@abdijpostel.be 

van  18  –  20  sep tember  

 

gezinsdag 

op zaterdag 19 september 

 

 

Inschrijving  

voor 14 september bij  

Onkosten 
 
Voor het ganse weekend 
 

 Voor volwassenen 50 euro. 
 Voor kinderen boven de 6 jaar wordt een 

bijdrage gevraagd van 25 euro.  
 Kinderen onder de 6 jaar gratis! 

 
Voor zaterdag 
 

 Voor volwassenen 20 euro. 
 Voor kinderen boven de 6 jaar wordt een 

bijdrage gevraagd van 5 euro.  
 Kinderen onder de 6 jaar gratis! 

 
Voor wie dit financieel niet haalbaar is, zijn 
aanpassingen mogelijk. 
 
Er is ook mogelijkheid tot kinderopvang waarvoor 
een vrije bijdrage wordt gevraagd. 
 

 

Abdij van Postel 

gezinsweekend 

2015 



 

  

Het gebed da t  samen gebeden wordt ,  is  een kostbaar moment ,  dat  he t  gezins leven 

en de vr iendschap nog meer vers terk t .  Leren wi j  om meer in  het  gezin,  en a ls  gezin 

te  b idden!   

paus Franciscus, 1 mei 2013 

DOELSTELLINGEN 

• GELOOFSVERDIEPING. 

• CATECHESE. 

• ONTMOETING. 

• GEBED. 

• KENNISMAKING ABDIJ. 

Gastenkwartier Abdij van Postel 
GEZINSW EEKEND MET GE ZINSD AG.  

 

Voor jonge gezinnen met kinderen. en alleenstaanden  

voor een gans weekend in de abdij 

of enkel op zaterdag 

 

Een weekend voor jonge gezinnen met kinderen; met een afzonderlijk programma 

voor ouders en kinderen. We nemen deel aan de H. Mis. Er is biechtgelegenheid en 

tijd voor aanbidding van het H. Sacrament. We maken ruimte voor stilte en gesprek, 

gebed en ontspanning. Voor de kinderen is er catechese, spel, zang en knutselwerk. 

Voor de volwassenen zijn er twee boeiende conferenties. In de voormiddag is er een 

conferentie door mgr. Rob Mutsaerts, die ook de H. Mis zal celebreren. In de 

namiddag is er een conferentie door Erwin en Nicky Verslype. De conferenties 

hebben als thema: 

 
De kern van ons geloof 
door  
mgr. Rob Mutsaerts. 
 

Monseigneur Rob Mutsaerts studeerde Rechten te 
Tilburg voordat hij de priesterstudies aanving op het 
seminarie van Den Bosch. 
Op 5 juni 1993 werd hij door mgr. Ter Schure 
priestergewijd. 
Daarna was hij werkzaam op het seminarie van Den 
Bosch en als parochiepriester/pastoor op diverse 
parochies in het bisdom Den Bosch.  
Op 15 juli 2010 werd hij door paus Benedictus XVI 
benoemd tot hulpbisschop van Den Bosch. Hij werd op 18 
oktober 2010 bisschop gewijd en koos als wapenspreuk 
“De waarheid zal jullie vrij maken”. 
In 2014 verscheen van zijn hand het boek ‘Gewoon over 
geloof’. 

door  
Erwin en Nicky Verslype  
 

Erwin en Nicky zijn een katholiek echtpaar uit Turnhout. 
Op 15 januari 1994 stapten ze in het huwelijksbootje. 
Nicky studeerde vertaler-tolk maar is sinds de geboorte 
van hun eerste kind huismoeder. Erwin studeerde 
Germaanse talen en is werkzaam bij een belangrijk 
automerk te Antwerpen. 
God zegende hun huwelijk met 4 kinderen: Lotte (1995), 
Pieter (1997), Sara (1999) en Emma (2001). 
Als gelovig gezin zijn zij actief in de Kerk. De kinderen 
nemen ook deel aan de werking van het Mariapark te 
Westmalle. 
Sinds jaar en dag verzorgen Erwin en Nicky, samen met 
de kinderen de catechese en het kinderprogramma op 
onze gezinsweekends. 
 

VOOR HET GANSE WEEKEND  

18 –  20 september 2015  

Men kan toekomen vrijdagavond 18 september  

vanaf 19u00. 

Het einde is voorzien op zondag 20 september  

na het middagmaal rond 14u00 

 

 

GEZINSD AG Z ATERD AG 19 september  

Er bestaat ook de mogelijkheid om enkel op zaterdag 

te komen. Toekomen kan vanaf 9u30. Het einde is 

voorzien omstreeks 17u30. 

 

 

WAT MEE TE NEMEN?  

lakens of slaapzakken 

babyvoeding (indien nodig) 

eventueel een muziekinstrument 

schrijfgerei 

wandelschoenen 

  

 


