
 

 

Bereikbaarheid  
 

Postel ligt in het hartje van de Kempen, in de noordelijke uithoek 
van Mol, tegen de Nederlandse grens. Indien u met de trein komt: 
neem even contact op met de gastenpater. 

 

v a n  2 1  –  2 5  n o v e m b e r  

 

 

 

Onkosten 
 
Kostprijs voor de retraite bedraagt €220,- 
 
In deze prijs zijn vervat: 
 

 kamer en alle maaltijden 

 gebruik van lakens 

 honorarium voor de predikant 

 
 

 

 

Inschrijving 
 
U kunt inschrijven door de achterzijde van deze 
strook in te vullen en terug te sturen per e-mail 
of per post. 
 
 

voor 13 november naar 
 

pater Benny Berrens 

Abdijlaan 16 

2400 Mol – Postel 

België 

tel.  0496 50 15 23 

mail gastenkwartier@abdijpostel.be 

Abdij van Postel 

retraite voor 

priesters, diakens 

en religieuzen 

2016 



 

 

  

Indien je iets wil betekenen voor anderen, begin dan met te werken aan jezelf:  
het vuur waarmee je anderen wil doen ontvlammen, moet thuis worden aangestoken." 

Sint-Ignatius van Loyola 

Gastenkwartier Abdij van Postel 
RETRAITE 

 

Voor priesters, diakens 

en religieuzen 
 

 

God vinden in alle dingen 
Leren onderscheiden waar God je 
toe uitnodigt, in het voetspoor van 
Ignatius van Loyola.  

 

door  
E.P. Nikolaas Sintobin s.j.  
 

Pater Nikolaas werd geboren in Brugge, in 1962. Hij studeerde 
rechten in Gent en Leuven. In het najaar van 1988 besloot hij zijn 
carrière op te geven en jezuïet te worden. 
 
Hij trad in september 1989 in bij de jezuïeten, waarna een 
vormingstijd van achttien jaar aanbrak. In 1999 werd hij priester, en 
legde drie geloften af (gehoorzaamheid, kuisheid en armoede). 
 
Pater Nikolaas werd bekend als geestelijk begeleider in de EO-serie 
‘Op Zoek naar God’ en schreef volgende boeken: ‘Jezuïeten 
grappen’ en ‘Leven met Ignatius’. Hij woont sinds drie jaar als 
overste in het jezuïetenhuis in Amsterdam; zijn primaire taak is 
internetpastor. 
 
Naast zijn eigen blog, Inalledingen.org, is hij o.a. intensief betrokken 
bij Gewijderuimte.org (over ‘ignatiaans Bijbelgebed’). 
 

 

NAAM EN VOORNAAM  

 

 

 

ADRES 

 

 

 

 

 

TELEFOONNUMMER 

 

 

  

E-MAILADRES 

 

 

 

 

Tijdens deze retraite is er tijd voor stilte en gebed, voor ontmoeting en gesprek. Dagelijks sluiten we 

aan bij de H. Mis en het getijdengebed van de abdijgemeenschap. Daarnaast bieden we de gelegenheid 

tot aanbidding van het Allerheiligste, het bidden van de rozenkrans en tot het ontvangen van het 

sacrament van de biecht. Elke dag worden er twee inleidingen verzorgd rond het onderwerp: 
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