In het gastenverblijf is geen lift. Er zijn enkele kamers op de begane grond
beschikbaar.
De retraites beginnen ‘s avonds om 18.00 uur met een broodmaaltijd, tenzij
anders aangegeven. Wij vragen u om uiterlijk twee weken van te voren u aan
te melden; dit i.v.m. aankopen.
Wilt u nadere informatie betreffende retraites/bezinning of u daarvoor opgeven, dan kunt u ons bellen of contact opnemen via retraite@oudemunt.nl.
Wilt u nader kennismaken met de priorij zelf kunt u ons eveneens bellen; uw
eventuele e-mail stuurt u s.v.p. het best naar priorij.nazareth@oudemunt.nl.

Onze retraites en bezinningsdagen hebben ieder een thema. U herkent de
thema’s aan de kleuren:
Retraite en bezinning
Huwelijk, gezin en jongeren
Gedurende het hele jaar (behalve tijdens de gastenvrije tijden) is er in de
priorij gelegenheid om voor korte of langere tijd individueel retraite te doen:
een stille dag, een weekend of (mid)week van stilte en bezinning, tot rust
komen bij God. Enkele dagen in verbondenheid met het gebedsleven van onze
communiteit. Met dag en nacht gelegenheid tot eucharistische aanbidding.
Ook kunt u met een groep retraite doen. U kunt hierbij zelf een retraiteleider
vragen. Wilt u dit, dan kunt u contact opnemen met de priorij om een en
ander te overleggen.
Op alle kamers zijn een Bijbel, de Navolging van Christus en het Katholiek
Gebedenboek aanwezig.
Als kosten voor persoonlijke retraites gaan wij uit van € 45,- per etmaal; de
dag van komen en van gaan worden samen als één dag gerekend.
Zijn de kosten bezwaarlijk, neemt u dan contact met ons op. Gaat u daarbij
in alle eerlijkheid voor uzelf na wat voor u redelijk en mogelijk is. Wij kunnen
dit dan bespreken.
Wij vragen u om – indien mogelijk - zelf schrijfgerei, lakens, kussenslopen en
handdoeken mee te brengen. Het is echter mogelijk om voor € 6,- een
lakenpakket te huren en voor € 2,50 een handdoekenset.

Meeleefdagen voor meisjes en jonge vrouwen

Op onze site vindt u eventuele aanvullende informatie over de diverse
activiteiten.
Gastenvrije tijd (o.a. vormingsweken communiteit)
5 – 10 februari
5 – 10 maart
30 april – 5 mei
2 – 7 juli
23 juli – 2 september
5 – 10 november

Retraite “De welbeminde leerling II” – pater Johan Debeer c.s.j.

Vertrek zondagochtend na de Eucharistieviering.

Stille retraite over het Johannesevangelie, tweede uit een cyclus van drie
(ook los van de andere te volgen). Aankomst vrijdag 17:00 uur. Vertrek
zondag 14:00 uur.

Informatie of opgave: Christane Nederpelt christane@solcon.nl 06-42847484,
of via de Priorij.

• 23 t/m 25 februari - bijdrage € 120,-

Retraite – Father David Jones (Engelstalig)
In eerste instantie voor priesters, diakens en seminaristen. Aankomst zondag
17.00 uur. Vertrek na de Eucharistieviering op de sluitingsdag.
• 4 t/m 10 maart - bijdrage € 300,-

Pure Womanhood – kap. J. van Voorst, in samenwerking met Chiara en
Lidwine
Voor jonge vrouwen van 16-25 jaar. Aankomst vrijdag 19.00 uur. Vertrek
zondag 14.00 uur.

Bezinningsdagen voor jongeren vanaf 18 jaar – Hedwig Mensink
Grotendeels in stilte. Informatie en opgave bij Hedwig Mensink: 06-20980748.
h.c.mensink@planet.nl Aankomst vrijdag 17.00 uur. Vertrek zondag 17.00 uur.
• 25 t/m 27 mei - bijdrage € 90,- (in overleg)

Retraite “De welbeminde leerling III” – pater Johan Debeer c.s.j.
Stille retraite over het Johannesevangelie, tweede uit een cyclus van drie
(ook los van de andere te volgen). Aankomst vrijdag 17:00 uur. Vertrek
zondag 14:00 uur.
• 20 t/m 22juli - bijdrage € 120,-

• 16 t/m 18 maart - bijdrage € 50,10-daagse retraite – pater Johan Debeer (tevens communiteitsretraite)
Informatie vindt u op www.purewomanhood.nl. Voor eventuele vragen of
opgave: purewomanhood@gmail.com.

Aankomst 17.00 uur. Vertrek na de Eucharistieviering op de sluitingsdag.
• 2 t/m 13 september - bijdrage € 495,-

Paastriduüm – pater G. Wilkens sj
Aankomst woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur. Vertrek op 1e Paasdag na de
Hoogmis.
• 28 maart t/m 1 april - bijdrage € 215,-

Gezinsretraite – Christane Nederpelt & gezin
Gezinsdagen met een bijzonder tintje! In Christus’ aanwezigheid Hem inniger
leren liefhebben en aanbidden, en ook als gezin onderling groeien in deze
liefde. Voor de kinderen diverse activiteiten om met geloof en bezinning
bezig te zijn, en de mogelijkheid om in eigen tentjes te slapen. Zaterdagavond film.
• 11 t/m 13 mei - bijdrage € 90,- per echtpaar, voor kinderen vrijwillig

Aankomst vrijdag 10.00 uur. Verder …

8-daagse retraite – pater G. Wilkens sj
Aankomst 17.00 uur. Vertrek na de Eucharistieviering op de sluitingsdag.
• 23 september t/m 2 oktober – bijdrage € 415,-

Pure Womanhood – kap. J. van Voorst, in samenwerking met Chiara en
Lidwine
Voor jonge vrouwen van 16-25 jaar. Aankomst vrijdag 19.00 uur. Vertrek
zondag 14.00 uur.
• 5 t/m 7 oktober - bijdrage € 50,Informatie vindt u op www.purewomanhood.nl. Voor eventuele vragen of
opgave: purewomanhood@gmail.com.

Gezinsretraite – Christane Nederpelt & gezin

Misintenties opgeven

Zie 11-13 mei. Van vrijdag 10.00 uur tot zondag na de Eucharistieviering.

U kunt te allen tijde uw misintenties aan ons doorgeven.

• 19 t/m 21 oktober - bijdrage € 90,- per echtpaar, voor kinderen vrijwillig
Informatie of opgave: Christane Nederpelt christane@solcon.nl 06-42847484,
of via de Priorij.

Het stipendium voor een H. Mis bedraagt: € 12,-.
Betalingen van retraites en misintenties
Contant of op rekening NL59 INGB 0001 036179 (BIC INGBNL2A) t.n.v. Zusters
Benedictinessen van het H. Sacrament te Tegelen.

Retraite “De welbeminde leerling I” – pater Johan Debeer c.s.j.
Stille retraite over het Johannesevangelie, eerste uit een cyclus van drie (ook
los van de andere te volgen). Aankomst vrijdag 17:00 uur. Vertrek zondag
14:00.
• 7 t/m 9 december - bijdrage € 120,-

Meeleefdagen voor meisjes en jonge vrouwen
Mogelijkheid om te ervaren wat het leven van een zuster inhoudt. Aankomst
vrijdag 17.00 uur. Vertrek zondag na 14.00 uur. Je betaalt hiervoor een
vrijwillige bijdrage.

Gemeenschap voor Aanbidding
Aan onze priorij is een Gemeenschap van Aanbidding verbonden, een gemeenschap van ‘meebidders’ die zich in hun eerherstellende aanbidding aansluit
bij de communiteit van de zusters. Als lid hiervan neemt u enkele
verplichtingen op u; daarnaast ontvangt u driemaal per jaar een gebedsbrief.
Meer informatie over deze Gemeenschap vindt u op onze site. U kunt de
Gemeenschap ook e-mailen via gva@oudemunt.nl, of anders bellen met de
priorij.

• 5 - 7 januari
• 16 - 18 februari
• 20 - 22 april
• 29 juni - 1 juli
• 21 - 23 september
• 30 nov. - 2 dec.
Indien je op deze dagen niet kunt, dan kunnen wij andere data afspreken.

Zusters Benedictinessen van het H. Sacrament
Van Wevelickhovenstraat 1 • 5931 KS Tegelen
Tel. 077-3731572
priorij.nazareth@oudemunt.nl
www.oudemunt.nl
Opgave retraites: retraite@oudemunt.nl

