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uitnodiging 

voor de informatie-, bezinnings- en gebedsdag 
“Leven in de Goddelijke Wil -                                                 

de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid” 
op zaterdag  27 mei 2015 van 10 u tot 16 u 

of op dinsdag 30 mei 2015 van 10 u tot 16 u 
 
“Hoe blij zijn Wij wanneer We iemand vinden die Ons haar 
menselijke wil schenkt. Dit geeft Ons vele sluiers waarin Wij 
Ons leven kunnen vormen.                                                            
In de Eucharistie zijn de bestanddelen van het brood en de 
wijn als kleine sluiers waaronder Ik werkelijk leef.            
Maar wat schenkt Mij de hostie zelf? Niets. Niet een enkel ‘ik 
hou van U’, niet een enkel zuchtje, geen enkele hartslag,…    
Ik ben er alleen… Wat kan de Hostie Mij geven? Alleen een 
schuilplaats om Mij in te verbergen…                                                        
Als Ik Mijn leven nu vorm in het schepsel dat in Mijn Wil leeft, 
voel Ik haar gezelschap. Zij levert Mij haar geheugen, 
verstand en wil die werden geschapen naar Ons beeld en 
gelijkenis… Wij worden onafscheidbaar. Daarom is leven in 
Onze Wil het wonder van alle wonderen…”                            
(uit deel 36, 21.8.1938)  
 
 

VIEREN van de EUCHARISTIE en                             
LEVEN in de GODDELIJKE WIL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma: 

10.00 u     inleiding en gebed                   13.00 u   conferentie      
10.15 u     conferentie                    14.00 u   Eucharistie 
11.15 u     pauze                                       14.45 u   pauze 
11.40 u     aanbidding         15.10 u   kroontje van de GW 
12.10 u     middagmaal                            15.25 u   beeldmontage                    
                                                                 15.55 u   wel thuis          

       Wij komen samen in het HUIS VAN DE 
GODDELIJKE WIL te Drongen. 

Breng a.u.b. je UREN VAN DE PASSIE mee! 
 
Inschrijven is ECHT nodig om praktische redenen. Wil dit ook TIJDIG 
doen, a.u.b. 
Middagmaal: picknick (koffie en thee ter plaatse). Graag €7 als bijdrage 
voor de onkosten. 
 
FIAT – FIAT – FIAT – FIAT – FIAT – FIAT - FIAT – FIAT – FIAT – FIAT– FIAT – FIAT    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UITNODIGING                                  
RETRAITE of CONFERENTIEDAG 

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL 

“Het wonder dat Ik van jou verlang is                                                                       
dat jij Mijn Wil brengt te midden van de schepselen                                              

en Hem aan allen bekend maakt.”                                                                          
Jezus tot Luisa Piccarreta 

Zoals al werd meegedeeld organiseren wij in 2017 terug een 
retraite voor wie nog meer kennis wil krijgen over het Leven 
in de Goddelijke Wil.                                                                     
Na een hele reeks retraites en conferenties in de Verenigde 

Staten komt Father Robert YOUNG ofm in de nazomer 

terug naar Europa. Op die manier kunnen ook wij weer naar 
hem luisteren. Wij komen hiervoor samen op het domein 
MENAS te Sint-Maria-Aalter (vroegere noviciaat van de 
Broeders van Liefde) van woensdag 6 september (16 u) tot 
vrijdag 8 september (14 u). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zich aanmeldt krijgt later nog meer details. 

Deelnameprijs €148 (lakens + €7)                                                                  
Graag inschrijven en betalen voor 8 juli op rekening 
GESCHRIFTEN L.P. - Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen      
BE69 9731 2089 5578 -  ARSPBE22                                                                              
mededeling: retraite Fr. Young 

 

Voor wie de retraite niet kan volgen en toch graag enkele 
conferenties bijwoont is er ook een conferentiedag.           
Deze gaat door op zondag 10 juli van 10 u tot 16 u in het 
Huis van de Goddelijke Wil te Drongen.  

Wil je ook hiervoor tijdig aanmelden, a.u.b.!  
__________________________________________________ 

FIAT – FIAT – FIAT – FIAT – FIAT – FIAT - FIAT – FIAT – FIAT – FIAT– FIAT – FIAT  

ZOWEL IN MEI ALS IN SEPTEMBER VAN HARTE WELKOM! 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Uit het Boek van de Hemel (23.9.1906) 
 
Terwijl ik me in mijn gewone toestand bevond kwam de 
gezegende Jezus heel even. Hij omarmde me en zei mij:  
"Mijn liefste dochter, het werk voor en in Christus doet het 
menselijke werk geheel en al verdwijnen. Immers, wanneer je 
in Christus werkt - en gezien Christus vuur is - verteert Hij het 
werk van de mens. Nadat Hij het menselijke werk verteerd 
heeft doet Zijn vuur het herleven (omvormen) in goddelijk 
werk. Werk daarom altijd samen met Mij - alsof wij samen 
hetzelfde doen. Als je lijdt, doe het dan alsof je samen met Mij 
lijdt. Als je bidt, als je werkt, doe alles in Mij en samen met 
Mij. Op die manier zul je in alles de menselijke werken 
verliezen om die terug te vinden als goddelijke. O, wat een 
immense rijkdommen zouden de schepselen kunnen verkrijgen 
maar zij maken er geen gebruik van."  
 

 


