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Wil je kennis willen maken met de ignatiaanse spiritualiteit?
Een tweedaagse retraite: 15 - 16 september Culemborg
Begeleiding: de jezuïeten Jos Moons en Nikolaas Sintobin
Thema: ‘Ik heb God zelf ervaren’ (Karl Rahner)

De Roos van Culemborg i.s.m. 
Suitbertusparochie en de Raad van Kerken

DE JEZUIETEN TERUG 
IN CULEMBORG
twee dagen spirituele retraite

Jos Moons
Jos Moons (1980) ontdekte de jezuïeten tijdens 

zijn priesteropleiding. Wat hem fascineerde 

was de ruimte om vragen te stellen, de open-

heid voor spirituele ervaring en de wijsheid 

van onderscheiding der geesten. Na enkele 

jaren als ‘dorpspastoor’ in het bisdom Rotter-

dam maakte hij de overgang naar de jezuïeten. 

Sindsdien werkt hij als pastor en promoven-

dus, eerst aan de theologieopleiding in Utrecht 

en sinds vorige zomer aan de KU Leuven.

Nikolaas Sintobin 
Na een korte carrière als advocaat werd Nikolaas 

Sintobin (1962) in 1989 jezuïet. Hij kreeg zijn 

opleiding in Brussel, Parijs en Santiago de Chile. 

Via een blog onderhield hij daar contact met 

de achterban. Een hobby werd een uitdagend 

pastoraal medium. Hij is gespecialiseerd in igna-

tiaanse spiritualiteit. Nikolaas is op dit moment 

werkzaam in Amsterdam als internetpastor met 

websites als: www.biddenonderweg.org,

www.inalledingen.org, www.verderkijken.org

begeleiding:

inormatie:
De retraite vindt plaats in kerk- en nevenruimte van de R-K Barbarakerk, Markt 50, 
Culemborg. De retraite maakt deel uit van het Barbara-festival (13 tot 16 september), 
een vierdaags gebeuren in vier binnenstadkerken. Het festivalprogramma kent een 24 
uurs programmering met concerten, workshops, voorstellingen, symposia, exposities, 
nachtevenementen enz. (www.deroosvanculemborg.nl). De Suitbertus-parochie is uw 
gastheer.
Opgeven voor 5 september 2018 bij Christa Bijkerk, christabijkerk@planet.nl, 0345-

530839 Deelnemersprijs: s 65,–, s 35,– onder de 35 jaar (incl.: begeleiding, werkmate-
riaal, ontbijt, lunches, ontbijt, warme maaltijd en zo nodig onderdak). De deelnemers 
van buiten slapen bij Culemborgse gastgezinnen. Minimum aantal: 20. Maximaal: 50. 
Na aanmelding nadere gegevens over programma, reisroutes en betalingswijze.



Jezuïeten waren eeuwenlang prominent 
aanwezig in Culemborg. In de Papenhoek 
hadden ze hun hoofdkwartier. Maar de 

orde werkt in de hele wereld. Paus Franciscus 
o.a. is Jezuïet. Culemborg bestaat 700 jaar, 
een mooie gelegenheid om kennis te maken 

met de binnenkant van hun doen en laten. 
De jezuïeten Jos Moons en Nikolaas 

Sintobin zijn kenners van de ignatiaanse 
spiritualiteit. Wat heeft die ons te 

bieden? Wat heb je eraan? In het 
weekend van 15-16 september ‘komen 
de Jezuïeten terug naar Culemborg’ 
om daarover te vertellen en daarvan 
te laten proeven. Het weekend is een 
combinatie van (korte) lezingen en 

verschillende vormen van bezinning. 
Laagdrempelig en uitnodigend voor 

mensen die deze specifieke spiritualiteit 
willen leren kennen. Onderwerpen: 

meditatief gebed, onderscheiding der 
geesten, bidden vanuit de Schrift. Maar 
ook youtube. En ruimte voor wandeling 
en bezoek aan concerten. Een breed 

opgezet kennismakingsweekend. Enige 
vertrouwdheid met de christelijke 
traditie en met stilte zijn een voordeel. 

Het overkoepelende thema is ‘Ik heb 
God zelf ervaren’ (Karl Rahner).

dagprogramma zaterdag 15 september
10.00 - 10.30 uur: Inloop in de Barbarakerk aan de Markt

10.30 - 11.00 uur: Kennismaking

11.00 - 11.30 uur: Eerste input: ignatiaanse spiritualiteit. Vormen 

van bidden met de Schrift

11.30 - 12.30 uur: Eerste gebedstijd, begeleide bijbelmeditatie met  

aansluitend stilte.

12.30 - 13.30 uur: Lunch en vrije tijd 

13.30 - 14.00 uur: Tweede input: ignatiaanse spiritualiteit. Innerlijke bewegingen  

& onderscheiding der geesten

14.00 - 15.30 uur: Tweede gebedstijd, begeleide bijbelmeditatie met  

aansluitend stilte. 

15.30 - 16.30 uur: Koffie en vrije tijd

16.30 - 17.30 uur: Derde gebedstijd. , begeleide bijbelmeditatie met aansluitend 

stilte.

17.30 - 18.00 uur: Vrije tijd

18.00 - 19.00 uur: Maaltijd

19.00 - 20.30 uur: Creatieve tijd: gedicht schrijven, tekenen, muziek...

20.30 - 21.00 uur: Derde input: iganitiaanse spiritualiteit. Levensgebed

21.00 - 22.00 uur: Vierde gebedstijd, begeleide meditatieve terugblik op de dag.

22.00 uur: Glaasje / naar logeeradres

dagprogramma zondag 16 september
8.00 - 8.30 uur: Morgengebed (grotendeels in stilte)

8.30 - 9.30 uur: Ontbijt

9.30 - 10.30 uur: Vijfde gebedstijd, begeleide bijbelmeditatie  

met aansluitend stilte. 

11.00 - 12.30 uur: Eucharistieviering

12.30 - 13.30 uur: Lunch en vrije tijd

13.30 - 15.00 uur: Mediteren met Youtube

15.00 - 15.30 uur: Ignatiaanse spiritualiteit thuis

15.30 - 16.00 uur: Afronding / terugblik
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Barbara in de R.K.-kerk Culemborg


