
Om de aanwezigheid van God 
in je leven op te merken 

hebben mensen elkaar nodig. 
 

Het vertrekpunt 
kan verschillend zijn. 
Vaak is het gewoon 

een verlangen naar stilte, 
naar dieper, 

naar meer innerlijk leven. 
 

Je wilt  God 
een grotere plaats in je leven geven 

en daar meer consequent naar leven. 
 

Daarvoor 
is een sfeer van vertrouwen nodig, 

waardoor je je gedragen voelt. 
 

Een ander kan mij helpen 
om in de voor mijzelf 

soms verwarde feiten of gedachten, 
bewegingen te onderscheiden. 

 
Die bewegingen zijn misschien sporen van 

Gods bezig zijn met jou. 
 

             (Hans Van Leeuwen sj )  
 

 
 

Die weg  
willen we samen gaan 

tijdens onze Stiltedagen 
vanuit het besef  

dat God  
die met jou begonnen is 

zijn werk in jou  
wil voltooien 

 

Stiltedagen 2022 
31 juli (16:00)  

t.e.m. 6 augustus (15:00) 
 

Of van 31 juli (16:00)  
t.e.m. 3 augustus (14:00) 

 
Of van 3 augustus (18:00) 
t.e.m. 6 augustus (15:00) 

 
 
 
 
 
  

 
 
 

Kies uit deze begeleiders 

iemand uit 

die je graag als gezel 

op je weg zou zien. 

 

Wil er ook een tweede 

en een derde 

aan toevoegen 

want élke begeleider 

is beperkt in tijd, 

en dus in het aantal 

te begeleiden personen. 

 

Noteer je optie 

met 1, 2 en 3 

naargelang van je voorkeur. 

 

Annemie Dossche 

Chris Smits 

Herman Cooreman msc 

Hans De Weirdt 

Wouter Deruwe pr 

 

 

 

 
 

 



 
 
Ik .......................................................  
Adres.................................................  
Telefoon/gsm ....................................  
E-mailadres .......................................  
wens deel te nemen aan de MSC-
Stiltedagen 2022 van 

  31 juli - 6 augustus 

  31 juli – 3 augustus 

  3 - 6 augustus  
 

Ik wens naar mogelijkheden  deze 

begeleid(st)er: 

1 ........................................................  
2 ........................................................  
3 ........................................................  
 
Na inschrijving ontvang je een bevestiging 
met de correcte betalingsinformatie. 
 
Betaling maakt de inschrijving definitief 
 

 
 

Voor de hele periode betaal je  
385 Euro 

Voor de halve periode betaal je  
200 Euro 

 
 

 
Info  

annemie_dossche@telenet.be 
03.288.16.30 

 
Inschrijving 

lou.vanhemelrijck@telenet.be 
02.452.83.95 

 
 

                                                                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Niet  

als een storm,  
als een vloed 

komen de woorden  
van God 

 

 
 

 maar als een glimp van de  
zon in ons midden  

 

MSC-Stiltedagen  2022 
31 juli– 6 augustus 

 
Norbertijnenabdij Postel 

Abdijlaan 16 
2400 Mol 
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