
 

 

Bereikbaarheid  
 

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

 van 1 – 5 mei  
  

 

Onkosten 
 
Kostprijs voor de retraite bedraagt €220,- 
 
Aankomst is 1 mei vanaf 15u30 
Eind van de retraite is 5 mei omstreeks 14u00 
 
In deze prijs zijn vervat: 
 

 kamer en alle maaltijden 

 gebruik van lakens 

 honorarium voor de predikant 

 
 

 

 

Inschrijving 
 
U kunt inschrijven door de achterzijde van deze 
strook in te vullen en terug te sturen per e-mail 
of per post. 
 
 

voor 24 april naar 
 

pater Benny Berrens 

Abdijlaan 16 

2400 Mol – Postel 

België 

tel.  0496 50 15 23 

mail gastenkwartier@abdijpostel.be 

Abdij van Postel 

retraite 2017 



 

 

  

“ Jezus hield niet op met de mensen te spreken en hen lief te hebben. Hij beminde de menigte zozeer dat Hij zelfs zei: ‘degenen die Mij 

volgen, die grote menigte, zijn mijn moeder en mijn broeders’. En Hij verklaart: ‘zij die luisteren naar het Woord van God en het volbrengen.’ 

Dat zijn de twee voorwaarden om Jezus te volgen: luisteren naar het woord van God, en het volbrengen. Dat is christelijk leven – niet meer. 

Eenvoudig, heel eenvoudig.”  (paus Franciscus, 23 september 2014) 

Gastenkwartier Abdij van Postel 
RETRAITE 

 

Voor priesters en religieuzen 

voor lekengelovigen 

mannen en vrouwen 

 

Tijdens deze retraite is er tijd voor stilte en gebed, voor ontmoeting en gesprek. Dagelijks 

sluiten we aan bij de H. Mis en het getijdengebed van de abdijgemeenschap. Daarnaast 

bieden we de gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste, het bidden van de 

rozenkrans en tot het ontvangen van het sacrament van de biecht. 

Elke dag worden er twee inleidingen verzorgd rond het onderwerp:  

Wie zijn mijn broeders en mijn 
zusters… 

 
door  
E.H. Dirk Van der Linden  
 

 
 E.H. Dirk Van der Linden werd geboren te Zottegem op 19 augustus 
1948. Op 1 juli 1972 werd hij in Gent tot priester gewijd. Na zijn 
priesterwijding was hij eerst leraar en subregent aan het O.-L.-
Vrouwecollege (nu Sint-Bernarduscollege) van Oudenaarde. 
 
 Nadien was hij werkzaam als onderpastoor van Zomergem, als 
pastoor van Oordegem, van de Sint-Amandusparochie van Oostakker en 
van de O.-L.-Vrouw Geboorteparochie van Desteldonk.  
 
 Van 2008 tot en met 2013 bekleedde hij de functie van deken in 
het dekenaat Sint-Gillis-Waas. 
 
 E.H. Van der Linden kan men regelmatig horen op Radio Maria. Hij 
is tevens een groot kenner van de werken van de katholieke dichteres 
Reninca. 

 

 

NAAM EN VOORNAAM  

 

 

 

ADRES 

 

 

 

 

 

TELEFOONNUMMER 

 

 

  

E-MAILADRES 

 

 

 

 


