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Mogelijkheid om te ervaren wat het leven van een zuster inhoudt

Amor meus Crucifixus est

Mijn liefde is de Gekruisigde Heer

 

 
 

Voel je je aangetrokken tot het kloosterleven?

Klinkt in jouw hart de stem van God: ”Kom en volg mij”?

Wil je het religieuze leven van dichtbij meemaken?
 

Proef dan het Birgittijnse kloosterleven!

Wij nodigen je uit om in het weekend van 10 t/m 12 maart 2017 een retraite te 

klooster onder leiding van Pater Jos Geelen. Door gebed en stille Aanbidding maak je ruimte 

om Gods stem te horen en Zijn plan voor jou. Er zal gelegenheid zijn om je ervaringen te delen 

met mede-zoekenden. Je krijgt gevoel voor het ritme van

meebidden van onze getijdengebed

spiritualiteit.  

 

Data: Vrijdag 10 maart 15:50

Aanmelden: 0495 45 30 45 

 reception@birgittinessen.nl

 www.birgittinessen.nl/contact
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10 t/m 12 maart 2017 
 

Mogelijkheid om te ervaren wat het leven van een zuster inhoudt

Amor meus Crucifixus est! 
Mijn liefde is de Gekruisigde Heer 

Ben je zoekende?

Voel je je aangetrokken tot het kloosterleven?

Wil je je roeping onderscheiden?

Klinkt in jouw hart de stem van God: ”Kom en volg mij”?

Wil je het religieuze leven van dichtbij meemaken?

Proef dan het Birgittijnse kloosterleven! 

Wij nodigen je uit om in het weekend van 10 t/m 12 maart 2017 een retraite te 

klooster onder leiding van Pater Jos Geelen. Door gebed en stille Aanbidding maak je ruimte 

om Gods stem te horen en Zijn plan voor jou. Er zal gelegenheid zijn om je ervaringen te delen 

. Je krijgt gevoel voor het ritme van het kloosterleven door het 

gebed en door het meeleven proef je de sfeer van onze 

15:50 uur t/m zondag 12 maart 18:30 uur 

reception@birgittinessen.nl 

www.birgittinessen.nl/contact 

· Abdij Maria Hart · Maasstraat 17 · 6001 EB Weert

Mogelijkheid om te ervaren wat het leven van een zuster inhoudt 

 

 
Ben je zoekende? 

Voel je je aangetrokken tot het kloosterleven? 

je roeping onderscheiden? 

Klinkt in jouw hart de stem van God: ”Kom en volg mij”? 

Wil je het religieuze leven van dichtbij meemaken? 

Wij nodigen je uit om in het weekend van 10 t/m 12 maart 2017 een retraite te volgen in ons 

klooster onder leiding van Pater Jos Geelen. Door gebed en stille Aanbidding maak je ruimte 

om Gods stem te horen en Zijn plan voor jou. Er zal gelegenheid zijn om je ervaringen te delen 

het kloosterleven door het 

en door het meeleven proef je de sfeer van onze 

6001 EB Weert 


