
 
 

Sporen naar spiritualiteit 
 

Een aanbod voor groepen  
die zich willen laten inspireren  

door hedendaagse vormen  
van christelijke spiritualiteit. 

Info en reserveren 
 
Het vicariaal team Caritas van het bisdom Brugge: 
 
 Jan Rossaert 

Verantwoordelijke pastoraal ouderenzorg  
voor de regio’s Brugge, Oostende-Veurne-
Diksmuide en Ieper 
tel 050 44 49 52  
jan.rossaert@bisdombrugge.be 
 

 Ilse De Deyne 
Verantwoordelijke pastoraal ouderenzorg  
voor de regio’s Roeselare en Kortrijk 
tel 0499 31 36 50 
ilse.dedeyne@bisdombrugge.be 
 

 Veerle Gouwy 
Verantwoordelijke pastoraal OPH 
tel 0473 11 26 54 
veerle.gouwy@bisdombrugge.be  
 

 Ilse Van Gorp 
 Adjunct voor Caritas 
 Verantwoordelijke pastoraal 

algemene en psychiatrische ziekenhuizen 
 Verantwoordelijke opleiding pastores 

tel 050 33 59 05  
ilse.vangorp@bisdombrugge.be 
 

 Piet Vandevoorde 
Bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas en  
diaconie 
tel 050 33 59 05  
piet.vandevoorde@bisdombrugge.be 

Praktisch 
 
 Startdatum vanaf 01/01/2020 

 Kostprijs voor opties 1,2,3: 

 Halve dag: 140 euro 

 Volledige dag: 190 euro 

 Maaltijd en koffiepauze 

 Middagmaal (soep, maaltijd, dessert) :  

    10 euro pp.  

 Soep bij eigen picknick: 1,60 euro pp. 

 Koffie, thee, water, …: 1,60 per consumptie 

 

 

 

 

 

Extra info over onze partners 

 
 Engels Klooster: www.sacredbooksbruges.be 

 Compaz: www.compaz.be 

 De Ark: www.arkmoerkerke-brugge.be 

 Sint-Michielsbeweging: www.sint-
michielsbeweging.be  

 Symposion: www.symposion.be 

 YOT: www.yot.be 

 Ria Weyens: www.minnehof.be 

Vicariaat caritas en 
diaconie 

Team caritas 
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Wat bieden we aan? 
Gedurende een halve dag  

volgen we een ‘spoor’ van locaties  

waar spiritualiteit vanuit een christelijke  

identiteit op een hedendaagse manier wordt  

beleefd.  

Uit deze impressies zoeken we naar nieuwe  

impulsen op persoonlijk en professioneel vlak . 

 

Hoe vullen we dit in? 
 

 Verwelkoming en duidingsmoment door  
 iemand van het Caritas team. 
 

 Optie 1 
Korte wandeling (1/2 uur) met 2 à 3 stopplaatsen 
naar keuze: 
 Compaz 
 De  Ark 
 Engels klooster 
 Sint Michielsbeweging 
 
 Optie 2  
Lange wandeling (1 1/2 uur) met 1 à 2 stopplaatsen 
naar keuze:  
 Yot 
 Symposion 
 Partners uit de korte wandeling 

 
Onderweg 
 
 Tijdens de wandelingen kunnen momenten van 

reflectie of dialoog ingelast worden. 

 De route die we tijdens de wandeling volgen 

kan symbool staan voor ons mens-zijn:  

 -  Op de  heenroute of ‘Compostellaroute’ kan  

 het gaan over kwetsbaarheid. 

 - Op de  terugroute of ‘Augustinusroute’ kan 

 het gaan over veerkracht.  

 De deelnemers krijgen hierbij vragen mee die 

aanzetten tot reflectie/dialoog hierover.  

 

 

 
 
 Optie 3 

Inhoudelijke input rond spiritualiteit (team Caritas) 
met aanvullend: 
- ofwel outdoor bezoek aan één van de partners 
- ofwel indoor:  

 bewegend bidden 
 wandeling (in stilte/a.d.h.v. vragen uit de  

 spiritwijzer/kunst) 
 gebed kapel 
 sessie met Ria Weyens 

 
 
 Een combinatie van bovenstaande opties afhanke-

lijk van de eigen voorkeur en van de beschikbaar-

heid van de partners.  

 

 Mogelijkheid tot middagmaal en koffiepauzes in 

het Grootseminarie. 

 

 Mogelijkheid om de dag te vervolledigen met eigen 

invulling zoals teamoverleg of teamvergadering. 


