
 

 

Internationaal Pinksterweekend 
OpenHartbeweging 

zaterdag 30 mei 2020 tot en met 

maandag 1 juni 2020 

Wasserburg Rindern (Katholische Heimvolkshochschule) 

Wasserburgallee 120        47533 Kleve (Duitsland) 



 

 
 

Als één grote ‘internationale’ familie 

 – die allen samen het charisma van 

pater Jules Chevalier in het hart dragen  

en hiervan willen getuigen - 

voelen we ons met elkaar verbonden 

in onze zoektocht 

om Zijn Woord in ons leven te laten groeien 

en daadwerkelijk te laten leven 

willen we om de 2 jaar samenkomen in het  

Pinksterweekend. 

 

Tijdens dit weekend willen wij naast 

vorming en gebed 

ook elkaar ontmoeten 

in een familiale en ontspannende sfeer. 

We zorgen voor goede vertaling. 

 

Het evangelie heet goed nieuws, blijde boodschap 

voor mensen van alle tijden. 

Het evangelie kan alleen goed nieuws worden 

voor mensen van nu 

als mensen van nu – net als toen - 

de handen in elkaar slaan 

en beginnen dat evangelie te doen. 

Al was het maar 

datgene 

wat ze er nu al van begrijpen.     

                                                         Carlos Desoete  



 

PRAKTISCH 

Aankomst op zaterdag 30 mei 2020 

tussen 17u en 17u30 

zodat wij samen aan tafel gaan 

voor het avondmaal om 18u 

 

Het einde van het weekend is voorzien 

op maandag 01 juni 2020 na het middageten 

dus rond 14u 

Deelnameprijs : 

éénpersoonskamer  : 115 € 

tweepersoonkamer  :  95 € / per persoon 

(lakens en handdoeken hoef je niet mee te brengen) 

Inschrijvingen vóór 20 februari 2020 

bij Luc & Christel VLIEGHE 

Hof Leeuwergem 54 – 9300 Aalst 

053 77 71 22 of 0495 93 74 32 

via e-mail : lucchristel.vlieghe@gmail.com 

Bij inschrijving graag een voorschot van 25 € per persoon 

overschrijven op rekening : 

BE93 7340 2416 8567 (KREDBEBB) 

van OpenHartbeweging 

met vermelding ‘Pinksterweekend 2020’ 

 

Bij inschrijving ook eventueel gegevens omtrent speciale 

voeding (dieet) vermelden. 

 

Graag ook vermelden of je zelf met de auto naar Kleve rijdt 

en zo ja of je bereid bent andere deelnemers te laten 

meereizen – mits tussenkomst in de vervoerkosten. 

Na inschrijving zal gezocht worden om de verplaatsing zo 

optimaal mogelijk te laten verlopen.  We houden je 

hieromtrent op de hoogte – als eveneens voor de betaling 

van de resterende deelnemingsprijs. 
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Woorden… 

veel woorden… 

nog woorden…. 

altijd maar dezelfde woorden 

 

want Ik weet niet meer hoe 

Ik het je moet zeggen of vragen 

 

maar je kunt de Liefde zaaien rondom jou 

je kunt het Huis weer opbouwen 

waar mensen kunnen ‘tHuis komen 

en elkaar ontmoeten 

 

met WIJSHEID 

INZICHT 

RAAD 

STERKTE 

KENNIS 

VROOMHEID 

en ONTZAG VOOR GOD 

- de gaven van Mijn Geest 

die jou zomaar worden geschonken 

om ze verder te delen met een ander 

 

en je blij danst naar jouw hart 

en mag ontdekken 

hoe je het fundament van Mijn Huis bent 

waarop Ik 

vandaag en morgen verder wil bouwen. 

 

                                                                      L.V. 

 


