Jaarfolder 2018

retraite - bezinning - ontspanning - stilte

Nieuwsbrief per e-mail
Wilt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Schrijf u in via wwww.zdh.nl of stuur een e-mail
naar: secretariaat@zdh.nl, o.v.v.: Inschrijven e-mail
nieuwsbrief.

Stilteweekends

Oasedagen

Een paar dagen uit de drukte van alledag voor
geestelijke rust, tijdelijke afzondering en inkeer.
Om vervolgens met frisse moed weer aan de slag
te gaan.

Een oasedag is een dag apart, om stil te zijn en
in stilte op zoek te gaan naar wat God te zeggen
heeft. Elke oasedag heeft een eigen thema,
waarmee we vanuit de Bijbel aan de slag gaan.

“Het is ECHT een oase, om zo’n dag mee te
maken. Niet alleen voor je geest, ook qua
verzorging en omgeving een heerlijke plek
om te zijn!”
Aaltje van Giessen
deelneemster Oasedag februari 2017
“Een aanrader voor iedereen die rust zoekt
om te groeien in zijn/haar relatie
met de Here.”
Marijke Hoogerwerf
deelneemster Stilteweekend juni 2017

12 t/m 15 januari
Loslaten of vasthouden
16 t/m 19 februari
Leer van Mij
16 t/m 19 maart
Onze tijden zijn in Zijn hand
Vrijdag 19.30 uur-maandag 9.30 uur
Prijs:
Eenpersoonskamer € 170,00 p.p., all-in

Donderdag 15 februari 		
Aangespoord door Zijn liefde
In het gewone bijzonder
Donderdag 19 april
Uitstrekken naar wat voor je ligt Over loslaten
Donderdag 14 juni
Speciaal voor werkzoekenden (€ 25,00)
Vruchtbaar leven uit God, een ander rendement
Donderdag 20 september
Speciaal voor mantelzorgers
Wie hoopt, leeft al in de toekomst
Zaterdag 13 oktober
Speciaal voor alleengaanden
Effe bijtanken!
09:30 - 17:00 uur
Prijs: € 40,00 p.p.

Refreshweekend
Voor mensen die ernaar verlangen, midden in het
leven van elke dag, even te pauzeren en verfrist
te worden, bijv. mantelzorgers en werkers in
Gods Koninkrijk. Vanuit Bijbels perspectief is de
toekomst – Gods Koninkrijk – al begonnen voor
wie in Jezus gelooft. Wie leeft met deze hoop,
mag alles vanuit dit toekomstperspectief bekijken.
Wie hoopt, leeft al in de toekomst
Vrijdag 9 maart 16.00 uur t/m
maandag 12 maart 09:30 uur
Eenpersoonskamer - € 175,00 p.p., all-in
Tweepersoonskamer - € 132,50 p.p., all-in

Rouw dragen
- met God
Een geliefde verliezen: wat een
schok, wat een onbegrijpelijke
pijn. Kom een stap verder in het verwerken van
uw verlies en geef rouw een plek in uw leven.
Thema: ‘Heilzaam omgaan met verlies en rouw’.
U wordt begeleid door een pastoraal team, dat
jarenlange ervaring heeft in pastoraat & rouw. U
ontvangt liefdevolle aandacht en handvatten om
het verlies een plek te geven.
Rouwweekend:
Donderdag 31 mei 15.00 uur
t/m maandag 4 juni 09.30 uur.
Prijs: Eigen kamer, € 267,50 all-in.
Rouwdagen:
Donderdag 4, 11 en 18 oktober
van 09.30 tot 19.00 uur.
€ 90,- p.p. voor drie achtereenvolgende dagen
(incl. warme maaltijd)

Thema Retraites
Van maandag t/m vrijdag een paar dagen de stilte
in. U kiest een thema, woont gebedsmomenten
bij, neemt deel aan gezamenlijke maaltijden en
wandelt de gebedsweg.
•
•
•
•
•

Leven met hoop
Wie ben ik eigenlijk?
Dichtbij God
Vertrouwen in vergeving
Geroepen tot navolging.

5 t/m 9 februari
30 april t/m 4 mei
Prijs: € 239,- p.p., all-in

De Rouwdagen hebben dezelfde inhoud als het
rouwweekend.

Over de Zendings-diaconessen
De Zendings-Diaconessen zijn een groep
vrouwen die met elkaar een interkerkelijke
geloofsgemeenschap vormen.
De diaconessen willen samen gestalte
geven aan de opdracht van Jezus
Christus om Zijn liefde in deze wereld
zichtbaar te maken. Het is de wens van
de gemeenschap om in deze hectische
maatschappij een vredige plek van stilte
te bieden.

Specials
Zaterdag 7 april

Rwanda-dag

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen bij de
zusters in Rwanda!
Zaterdag 9 juni

Meer info en aanmelden?
Ga naar

www.zdh.nl

Reünie voor betrokkenen bij het ZDH

Gemeenschap van Zendings-Diaconessen
in Nederland
ISSN 1871-9694
Een dag van ontmoeting, afscheid van het oude
gebouw en zo mogelijk een kijkje in het nieuwe
pand.
Woensdagavond 19 september

Die goeie oude tijd
Samen terugkijken op ruim ‘80-jaar ZendingsDiaconessen’ met foto’s, anekdotes en
filmfragmenten.
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