
GCL Wandelretraite 
   30 juni - 7 juli 2017 In “het land van de valleien” bij de stad Namen in de Belgisch Ardennen,  

ligt het Ignatiaans stiltecentrum La Pairelle. De Ignatiaanse lekenbeweging  
GCL Nederland organiseert hier van 30 juni tot 7 juli een wandelretraite met als  

thema “Delen in Gods vreugde”.

De wandelretraite is een manier om samen op weg te gaan.  
Het is een gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar, voor persoonlijk  
gebed in de Ignatiaanse traditie en te genieten van de mooie natuur van deze 
streek. Als je lid bent van een GCL groep (of je hebt interesse om lid te worden)  

dan kun jij je opgeven voor deze retraite.

Tijdens deze wandelretraite ontvang je dagelijks teksten en technieken  
voor meditatie en persoonlijk gebed (beschikbaar in de Nederlandse & Franse taal). 

Iedere dag wordt gedeeltelijk in stilte doorgebracht.

Elke dag wordt er een pittige wandeltocht gemaakt in een heuvelachtig  
landschap waarbij je rekening moet houden met licht klimmen en dalen.  
Een goede wandelconditie en stevige ingelopen (wandel)schoenen zijn  

daarom vereist. Daarnaast dien je er rekening mee te houden dat er een  
vrij strak dagschema gevolgd wordt. 

 begeleiding  Ward Biemans SJ, kerkelijk assistent voor GCL Vlaanderen & Nederland  
en leden van GCL Nederland & Frankrijk

 kosten  € 350,- inclusief begeleiding en volpension, exclusief reiskosten  
naar Namen en reiskosten ter plaatse (ca. € 30,-).

 logies  La Pairelle is een Ignatiaans stiltecentrum (www.lapairelle.be).  
Je deelt een kamer met een tochtgenoot.

“Delen 
in Gods 

vreugde”

GCL nederland
Gemeenschap Christelijk Leven

07.30   Ontbijt 
08.15  Ochtendgebed met 

meditatie rondom 
dagthema

09.00  Vertrek en wandeling  
(in stilte)

10.30    Pauze met meditatie  
(in stilte)

11.15  Wandeling (in stilte)
13.00  Lunch 
14.00  Wandeling (desgewenst  

in stilte) met pauze 
17.00  Terug in La Pairelle
18.00  H. Mis
18.45  Diner en afwas
20.45  Deelronde in kleine 

groepjes, gezamenlijke 
afsluiting en inleiding  
op volgende dag

22.00  Nachtrust

Bezoek onze website www.gclnederland.org voor informatie over onze activiteiten.

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met  
Marielle Matthee (06 34 83 32 57) of Liene Denkers (06 11 37 22 95) of een 
mail sturen naar marielle.matthee@orange.fr. Bij aanmelding volgt een 
kennismakingsgesprek waarna je deelname definitief bevestigd wordt.

nederland

“Kom delen in de vreugde van je Heer”
(Mt 25, 23)


