ALGEMENE INFORMATIE
De opzet in charismatische retraites is dat je
de heilige Geest de ruimte geeft om tot je te
spreken. Dat kan in de stilte van je hart, in de
liturgie, door een inleiding, een profetisch
woord of doordat Gods Woord in de H. Schrift
je hart raakt.
De charisma’s (= gaven van de Geest) krijgen
in een charismatische retraite een bijzondere
plaats en vooral daardoor ervaren velen in zo’n
retraite genezing, heelwording en bevrijding.

Meer informatie – ook over andere retraites
vindt u o.a. in ons tijdschrift

‘Bouwen aan de Nieuwe Aarde’
U kunt het bestellen bij:
St. Katholieke Charismatische Vernieuwing
Prins Karelstraat 100
5701 VM Helmond
 0492 - 55 46 44
info@kcv-net.nl

www.kcv-net.nl
Naast de dagelijkse eucharistieviering zijn er ook
tijden van lofprijzing en is er gelegenheid voor
eucharistische aanbidding. Er is gelegenheid om
het sacrament van verzoening te ontvangen.

RETRAITES
&
&
BEZINNING

2022
2021

Een retraite in stilte voor mensen die verlangen te groeien
in geestelijk leven en innerlijke genezing.
In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de
Hebreeënbrief (4,12) werkelijkheid wordt “want het
woord van God is levend en krachtig … het ontleedt de
bedoelingen en gedachten van de mens”. Het woord van
God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien. Dagelijks is er persoonlijke begeleiding.

2022
10 -13 maart ·········· (do-zon) Emmaus, Helvoirt

In deze weekenden voor genezing en bevrijding is – naast
de sacramenten – ook ruimte voor korte inleidingen, lofprijzing en aanbidding.
Gedurende deze dagen vindt dikwijls innerlijke genezing
plaats. In kleine groepjes ervaren allen, die zich voor Jezus
openstellen, dat Hij niet alleen zegt: 'Sta op!' maar dat Hij
ook zijn hand van Liefde, Vrede, Blijdschap en Verlossing
reikt.
Het is Jezus, de Heer, die verlost van datgene wat knelt,
wat in de weg zit, wat angstig maakt en wat terneerdrukt.
Deze liefdevolle aanraking wordt steeds opnieuw ervaren
tijdens de Talitakumi-weekenden.

30 juni - 3 juli ··············· (do-zon) Emmaus, Helvoirt
-

2022

30 juni - 6 juli ··············· (do-woe) Emmaus, Helvoirt
25 - 28 augustus ······ (do-zon) Emmaus, Helvoirt

4- 6

10 - 13 november ··· (do-zon) Emmaus, Helvoirt

8 - 10 april ................. Den Haag

14 - 17 november ··· (ma-do)

8 - 10 juli ................... Heiloo

Emmaus, Helvoirt

Aankomst: tussen 17.00 en 18.00 uur
Sluiting:
Bijdrage:

16.00 uur
3-daagse retraite: € 190,6-daagse retraite: € 360,-

Opgave:
Informatie:

emmausdagen@gmail.com
www.emmaus-retraite.nl
Karel en Tiny Pouwels
Sint Jorisstraat 3a
5268 CP Helvoirt
 0411 – 21 05 31

Van harte welkom!
Teamleden: Pater Fons Eppink mhm,
Tiny en Karel Pouwels
Datum:
3 - 6 oktober 2022
Bijdrage: € 186,-

februari ........... Helvoirt

16 - 18 september ........ Leuvenheim
Begeleiding: Em. Pastoor Jan van der Stok, Karel en Tiny
Pouwels en nog meerdere teamleden

Drie dagen in stilte met God, voorrang geven aan het
verlangen naar God boven alle andere verlangens die
onze aandacht trekken en ons van God afleiden.
Loslaten en groeien in overgave aan God. Op adem
komen, ontvankelijk herbronnen bij de liefde van God,
je ware zelf meer op het spoor komen.
Er is ruimte voor innerlijk gebed, het vieren van de
Eucharistie, wandelen, onderricht en persoonlijk gesprek.

Aankomst: maandag 3 oktober vanaf 17.00 uur
Sluiting:
donderdag 6 oktober om 16.00 uur
Plaats:
Bezinningscentrum ‘Emmaus’

11 - 13 november ........ Sittard

Begeleiding: team met priester
Aankomst: vrijdag 17.00 uur
Sluiting: zondag 16.00 uur
Bijdrage: € 135,-

Info/opgave: Talitakumi - Dorien Kortooms
Hoveniersland 26
5301 VA Zaltbommel
06 - 19 42 14 00
talitakumi.kcv@gmail.com
www.talitakumiweekend.nl

Opgave:
Informatie:

emmausdagen@gmail.com
www.emmaus-retraite.nl
Karel en Tiny Pouwels
Sint Jorisstraat 3a
5268 CP Helvoirt
 0411 – 21 05 31

