
 

 

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

 kamer en alle maaltijden 

 gebruik van lakens 

 honorarium voor de predikant 

 
 

 

 

v a n  10  –  14  j un i  

 

 

 

 

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. 

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

voor 12 november naar 
 

Gastenpater 

Abdijlaan 16 

2400 Mol – Postel 

België 

tel.  0496 50 15 23 

mail gastenkwartier@abdijpostel.be 

Abdij van Postel 

retraite 2021 

 

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

 kamer en alle maaltijden 

 gebruik van lakens 

 honorarium voor de predikant 

 
 

 

van 22  -  26  november  



 

 

 
 

  

Meditaties  
over het boek Deuteronomium 
 

 

Gastenkwartier Abdij van Postel 
RETRAITE 

 

Voor priesters, diakens 

en religieuzen 
 

door  
mgr. Ron van den Hout  
 

Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout werd geboren in 
1964 en groeide op in de buurt van Tilburg. Na zijn middelbare 
school studeerde hij op het diocesaan seminarie in Den Bosch.  
 

Na de priesterwijding op 5 juni 1993 en na een jaar als priester te 
hebben gewerkt in het centrum van Helmond werd hij naar Rome 
gezonden voor het behalen van een licentiaat aan de Pauselijke  
Universiteit Gregoriana (Bijbelse theologie).  
 

Teruggekeerd in Nederland werd hij pastoor in verschillende 
parochies en later deken (2009) en vicaris-generaal (2012). Hij gaf 
tevens les op het Sint-Janscentrum, Rolduc en Bovendonk. In 
2009 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit op het boek 
van de profeet Zacharia. 
 

Mgr. Van den Hout werd op 1 april 2017 door paus Franciscus 
benoemd tot de vijfde bisschop van Groningen-Leeuwarden. 
Op 3 juni 2017 werd hij tot bisschop gewijd en nam hij de  
zetel van het bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit. 
Als wapenspreuk koos hij “In exilio spes” – “In ballingschap is er 
hoop”. 
 

“Ik geef u een raad: neem het boek Deuteronomium, waar Mozes het volk oproept zich te herinneren. Breng uw 

leven in herinnering! (…) Viert feest: wanneer ge u de wonderdaden herinnert die de Heer in uw leven heeft 

gedaan. Verlangt ge ze te vieren? Hebt ge een glimlach van het ene oor naar het andere, zo een mooie glimlach, 

omdat de Heer trouw is?!” 

paus Franciscus, toespraak 17 september 2015 

NAAM EN VOORNAAM  

 

 

 

ADRES 

 

 

 

 

 

TELEFOONNUMMER 

 

 

  

E-MAILADRES 

 

 

 

 

Tijdens deze retraite is er tijd voor stilte en gebed. Dagelijks sluiten we aan bij de H. Mis en het 

getijdengebed van de abdijgemeenschap. Elke dag worden er twee inleidingen verzorgd rond het 

onderwerp: 

 

Gastenkwartier Abdij van Postel 
RETRAITE 

 

Voor priesters en religieuzen 

voor lekengelovigen 

mannen en vrouwen 


