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Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

UITNODIGING        zaterdag 17 september 2022 
Goddelijke Wil-samenkomst in de 

 
 
 

“Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel” 
 
“Mijn hele Kerk bidt het ‘Onzevader' – er is geen enkele ziel die tot de Kerk 
behoort die niet het ‘Onzevader’ bidt. En hoewel velen het reciteren zonder te 
zijn geïnteresseerd in het vragen van en het verlangen naar een zo heilig Rijk, 
wordt Mijn belangstelling vernieuwd en hoor Ik Mijn gebed dat vraagt dat het 
Rijk zou komen en Mijn Wil zou worden gedaan op aarde zoals in de Hemel.” 
 
Luisa Piccarreta (1865 – 1947) schreef duizenden bladzijden over deze Wil 
van de Vader, de Wil van de Drie-ene God. Haar geschriften worden hier in 
Vlaanderen nu al 25 jaar gelezen – al 20 jaar geven we er conferenties over. 
Tijdens die vele jaren viel ook de grens met Nederland weg en richten we ons 
nu tot de Lage Landen. 
Aanvankelijk kwamen we steeds allemaal samen bij de Redemptoristen in Gent. 
Maar toen dit niet langer kon (afbraak klooster) werd de plaats van samen 
komen het Huis van de Goddelijke Wil te Drongen. 
Voor een keer – zeker nu het net 20 jaar geleden is dat we met onze GW-
bezinningsdagen van start gingen – willen we weer eens allen samen zijn in het 
Verheven Willen van Vader, Zoon en Heilige Geest. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
We komen dus eenmalig samen op een andere locatie, de Oude Abdij Drongen, 
waar we in 2014 ook al een GW-retraite hadden met Fr. Robert Young. 
 

Programma van 10 uur tot 17 uur 
10.00 u: welkom bij een kop koffie 
10.30 u: eerste conferentie 
11.30 u: Eucharistie 
12.30 u: middagmaal 
14.00 u: tweede conferentie 
15.00 u: powerpoint GW-werking Lage Landen 
15.30 u: koffie 
16.00 u: Uren van de Passie – Rondzangen 
17.00 u: wel thuis 
 

Deelname in de onkosten: €30 
Gebruik accommodatie 
Warm middagmaal (we brengen niet het gebruikelijke lunchpakket mee!) 
Koffie in de voor- en namiddag 
Teksten Luisa Piccarreta 
     Betalen (= aanmelden) vóór 1 september op het gekende rekeningnummer  
     GESCHRIFTEN L.P.        BE69 9731 2089 5578 
     Mededeling: naam + deelname 17.9.2022 
 

Hoe de Oude Abdij te bereiken? 
Zie routebeschrijving in tweede bijlage  
 
WE VERWACHTEN MET VELEN TE ZIJN – AAN ALLEN MEER DAN WELKOM! 
Het wordt een dag vol akten in de Goddelijke Wil, tot glorie van de Vader – de 
glorie die Hem al eeuwen toekomt - en voor het goed van allen! 
 

+ + + + + + +  
 

Ook dit nieuws over onze Rondzangen: 
De heruitgave van onze FIAT-boeken zal er op 17 september zijn! 

VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL 
Het FIAT van de Schepping 
Het FIAT van de Verlossing 
Het FIAT van de Heiliging 

De drie boeken werden herzien en in een nieuw kleedje gestoken. 


