
 

 

Onkosten 
 
Kostprijs voor de retraite bedraagt €250,- 
 
In deze prijs zijn vervat: 
 

 kamer en alle maaltijden 

 gebruik van lakens 

 honorarium voor de predikant 

 
 

 

 

va n  26  n o ve mb e r  –   

3 0  n o ve m ber  

 

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

voor 20 november naar 
 

pater Benny Berrens 

Abdijlaan 16 

2400 Mol – Postel 

België 

tel.  0496 50 15 23 

mail gastenkwartier@abdijpostel.be 

Bereikbaarheid  
 

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

Abdij van Postel 

retraite voor 

priesters, diakens 

en religieuzen 

2018 

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

voor 20 november naar 
 

pater Benny Berrens 

Abdijlaan 16 

2400 Mol – Postel 

België 

tel.  0496 50 15 23 

mail gastenkwartier@abdijpostel.be 

Onkosten 
 
Kostprijs voor de retraite bedraagt €250,- 
 
In deze prijs zijn vervat: 
 

 kamer en alle maaltijden 

 gebruik van lakens 

 honorarium voor de predikant 

 
 

 

van 26  -  30  november  



 

 

 

 

  

O kom, o kom, Emmanuel… 
Evangeliseren in een seculiere cultuur 

Gastenkwartier Abdij van Postel 
RETRAITE 

 

Voor priesters, diakens 

en religieuzen 
 

door  
mgr. Rob Mutsaerts  
 

Monseigneur Rob Mutsaerts studeerde Rechten te Tilburg 
voordat hij de priesterstudies aanving op het seminarie van 
Den Bosch. 
Op 5 juni 1993 werd hij door mgr. Ter Schure, bisschop van 
Den Bosch, priester gewijd. 
Daarna was hij werkzaam op het seminarie van Den Bosch 
en als parochiepriester/pastoor op diverse parochies in het 
bisdom Den Bosch.  
Op 15 juli 2010 werd hij door paus Benedictus XVI 
benoemd tot hulpbisschop van Den Bosch. Hij werd op 18 
oktober 2010 bisschop gewijd en koos als wapenspreuk “De 
waarheid zal jullie vrij maken”. 
In 2014 verscheen van zijn hand het boek ‘Gewoon over 
geloof’. 

 

“De Blijde Boodschap is dat God Emmanuël is: Hij is geboren te midden onder ons en één van ons geworden, om allen zijn 
nabijheid en eindeloze liefde te tonen,… Hij is de God die de zon doet opgaan over goeden en kwaden; de God die niet 
kwam om gediend te worden maar om te dienen; de God die zijn Kerk heeft gesticht om in de wereld maar niet van de 
wereld te zijn, om een instrument van redding en dienstbaarheid te zijn.” 

paus Franciscus, kerstwensen aan de curie, 2017 

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: 

 

v o o r  p r i e s t e r s ,  d i a k e n s  

e n  r e l i g i e u z e n  

 


