
 

 

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  5  –  7  mei  2017  

 

gezinsdag 

op zaterdag 6 mei 

 

 

Inschrijving  

voor 30 april  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 

2017 



 

  

 

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. 

De catechese voor de kinderen wordt verzorgd door de familie Verslype. Voor de 

volwassenen zijn er twee boeiende conferenties gegeven door dhr. Dennis Peters 

van Kerk in Nood - Oostpriesterhulp:   

Moderne geloofsgetuigen.  
door  
Kerk in Nood  
 

 Het getuigenis van Shahbaz Bhatti, een katholieke minister voor 

minderheden in Pakistan, is indrukwekkend. Hij voorspelde dat hij zijn leven zou 

geven voor vervolgden in zijn land: “Deze toewijding maakt mij gelukkig. Ik zoek 

geen populariteit en ik wil geen machtsposities, slechts een plaats aan de voeten 

van Jezus. Ik wil dat mijn daden voor mij spreken en zeggen dat ik Jezus Christus 

volg. Ik wil voor Christus leven en voor Hem sterven. Ik heb in dit land geen 

angst.” Op 2 maart 2011 schoten extremisten hem dood. Kerk in Nood vertelt 

zijn verhaal en dat van andere getuigen die ons inspireren door hun geloof. 

 Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden 

vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood 

door informatie, gebed en actie. 

 Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie, in 1947 

opgericht door de Nederlandse spekpater Werenfried van Straaten van de abdij 

van Tongerlo. Kerk in Nood geeft jaarlijks steun aan 6000 projecten wereldwijd. 

 

 

VOOR HET GANSE WEEKEND  

5 –  7  mei  2017  

Men kan toekomen vrijdagavond 5 mei  

vanaf 19u00. 

Het einde is voorzien op zondag 7 mei  

na het middagmaal rond 14u00 

 

 

GEZINSD AG Z ATERD AG 6  mei  

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 
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