Abdij van Postel
retraite 2019

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

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

voor 1 juni naar

Onkosten
Onkosten

pater Benny Berrens

Kostprijs
voor
de de
retraite
bedraagt
€250,Kostprijs
voor
retraite
bedraagt
€250,-

Abdijlaan 16

In deze
prijs
zijnzijn
vervat:
In deze
prijs
vervat:

2400 Mol – Postel
België

kamer
en en
allealle
maaltijden
kamer
maaltijden
gebruik
vanvan
lakens
gebruik
lakens

tel.

0496 50 15 23

mail

gastenkwartier@abdijpostel.be

honorarium
voor
de de
predikant
honorarium
voor
predikant

van 10 – 14 juni

van 10 - 14 juni

Gastenkwartier Abdij van Postel
RET R AIT E
Gastenkwartier Abdij van Postel
RET R AIT E

Voor priesters, diakens
en religieuzen

Voor priesters en religieuzen
voor lekengelovigen
mannen en vrouwen

N A AM E N V O O R N A A M

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:

ADRES

Wees blij en juich!
Heiligen voor morgen.
over onze roeping tot heiligheid in de hedendaagse wereld
door

E.P. Benny Berrens

O.Praem.

Pater Benny werd geboren te Turnhout op 10 december 1974. Hij
groeide op te Arendonk. Op 18-jarige leeftijd meldde hij zich aan
op het seminarie van Antwerpen.
Van daaruit leerde hij de norbertijnerabdij van Postel kennen
waar hij intrad in het jaar 1996.
Hij studeerde te Leuven en behaalde een master in de
godsdienstwetenschappen en een master in de theologie. Hij
schreef zijn thesis over de werkelijke aanwezigheid van Jezus
Christus in de Eucharistie.
In 2001 ontving hij de priesterwijding uit de handen van Mgr. Van
den Berghe.
Pater Benny is in de abdij o.a. gastenpater. Daarnaast geeft hij
regelmatig conferenties aan jong en oud.

“ Jezus wil dat we heiligen zijn en dat we geen genoegen nemen met een kleurloos en middelmatig

bestaan…”
paus Franciscus in Gaudete et Exsultate, 1

TELEFOONNUMMER

E - M AI L A D R E S

