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Beste mensen,          juni 2019 

De voorbereidingen voor de retraite van 2020 zijn inmiddels al weer opgestart. Ook voor het 
komende jaar zijn we weer van harte welkom bij de zusters Franciscanessen in  
“huize Elisabeth” in Denekamp. 
 
De geplande datum voor deze retraite is  
17 t/m 19 januari 2020. 
 
Ook het thema voor de retraite is vastgesteld: 

       “Wonen in Gods huis” 
     Psalm 62 : 6 - 9 
 
Retraite... tijd om je even terug te trekken, even 
 los te komen. Tijd voor rust, stilte, gebed,  
Een gesprek, een ontmoeting met God, een 
medemens en/of met jezelf en ook een tijd  
van verdieping van geloofsinzichten en -beleving. 
 
We gaan vanuit het thema op zoek naar de troost, kracht en leiding die we door de Heilige Geest 
mogen ontvangen. Een aantal bekende programmaonderdelen zullen ook dit jaar weer 
terugkomen: ontmoeting en kennismaking op vrijdag; samen het Heilig Avondmaal vieren; 
samenzang bij het orgel in de kapel en ook een creatief moment zal niet ontbreken. 
 

Op dit moment is het volledige programma nog niet 
tot in detail bekend, daar wordt nog verder over 
nagedacht. Zodra het klaar is, laten we het u weten. 
Wat wel bekend is, is dat iedere deelnemer aan de 
retraite vrij is om zelf te bepalen aan welk onderdeel 
hij/zij wil meedoen. Als u op een bepaald moment een 
wandeling, een slaapje, een gesprek met vrienden of 
iets dergelijks verkiest boven het 
programmaonderdeel van dat moment, dan bent u 
daar vrij in! 

 

De kosten van het weekend zijn € 150,-- p.p. (dit is inclusief 2 overnachtingen en zeer goed 
verzorgde maaltijden). Als de kosten een belemmering voor deelname zouden zijn, dan horen we 
dat graag en gaan we met u op zoek naar een oplossing, want er is een 'potje', waaruit u zo nodig 
geholpen kunt worden. 
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Het is voor de voorbereidingscommissie prettig als deelnemers zich vroegtijdig opgeven; we 
hebben dan tijdig inzicht hoeveel (maximaal aantal deelnemers: 40) en wie er komen, zodat we 
het programma zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.   
 
U kunt zich vanaf nú opgeven op het volgende e-mail adres: retraite.cwn.drenthe@gmail.com 
Mocht u zich nog niet op willen geven, maar wel de verdere informatie willen ontvangen over dit 
weekend, dan graag een berichtje naar hetzelfde e-mail adres, of bellen met  
Hennie Haan, telefoonnummer: 0591-634091.   
 
We kunnen het hele weekend niet alleen vullen, maar vragen ook de “vaste” deelnemers hun 
gaven en talenten in te zetten voor de opbouw van dit weekend.  
 
Er zijn vele taken te vervullen en mogelijk kunt u een bijdragen hierin leveren: heel praktisch: hulp 
bij het kosteren, dagduo vormen of meer inhoudelijk: een workshop geven, meedoen met 
pastorale gebedsteam. Laat het ons weten. U kunt dit doorgeven via onze mail. Voor overleg 
bellen met Hennie Haan.  
 
Geïnformeerd worden of blijven over de retraites van CWN Drenthe en regelmatig een 
nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar: retraite.cwn.drenthe@gmail.com 
U wordt dan op de contactlijst toegevoegd en zult regelmatig de nieuwsbrief van ons ontvangen. 

En dan nog ons volgende verzoek: wilt u deze uitnodiging 
doorgeven aan vrienden en bekenden, parochie- en 
gemeenteleden?  
 
Elk jaar zijn we blij met een verscheidenheid aan 
deelnemers uit allerlei kerken en geloofsgemeen-schappen 
en uit heel verschillende delen van het land. 

Iedereen die zich opgeeft zal regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen 
rondom de retraite en in december een brief ontvangen met het programma, een deelnemerslijst, 
wat praktische aanwijzingen en een routebeschrijving. 
 
Met velen, -hopen we-, zien we uit naar een goede retraitetijd in Denekamp! We verheugen ons 
op ontmoetingen en zien uit naar wat de Heer ons zal aanreiken. Elke retraite kent zo zijn 
verrassingen; zeker is dat we ook nu weer de liefde van God zullen mogen proeven en ervaren. 
 
We groeten u allen en vragen vrijmoedig of u de voorbereidingen in uw voorbeden wilt betrekken. 
 
In Hem verbonden, 
Henk Schiere 
Henriëtte Kauffmann 
Anita van der Plank 
Hennie Haan  
Wim Haan 
Jeanette Volkers 
Geralda Rohaan 
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