
Digitale 40-dagenretraite 2015:  “Eeuwig duurt zijn trouw” 
 
 
Na het succes van de digitale adventsretraite, lanceren de jezuïeten een digitale 40-
dagenretraite: “Eeuwig duurt zijn trouw” op www.ignatiaansbidden.org.  
 

 
 

Tijdens de Advent van 2014 namen 7.500 mensen deel aan de digitale adventsretraite 
van de jezuïeten.  De talrijke reacties in het gastenboek en per mail hebben bevestigd dat 
deze formule beantwoordt aan een reële vraag en mensen helpt om dichter bij God te 
komen.  
 
In de nieuwe  40-dagenretraite krijgen de deelnemers elke dag een email met 
gebedsmateriaal: een korte bijbeltekst met gebedssuggesties,  geloofsimpulsen, citaten 
van kerkvaders en uit de ignatiaanse traditie alsook tips over hoe bidden. Hiermee 
kunnen zij dagelijks tijd uittrekken voor gebed: thuis, in een kapel, op de bus, in de trein, 
wachtend op de tramn enz. Alleen, of samen met anderen. Zo lang of zo kort als men zelf 
wil.  
 
De website en de mails zijn zo gemaakt dat zij makkelijk leesbaar zijn op smartphone en 
tablet. Met één druk op de knop kan je de teksten van je keuze uitprinten.  
 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De teksten werden speciaal 
geschreven door Piet van Breemen sj en Hans van Leeuwen sj. 
 
Ignatiaansbidden.org  wil de digitale en fysieke geloofswereld dichter bij elkaar 
brengen. Daarom worden de deelnemers uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Dit 
kan via het gastenboek. Ook worden op verschillende plaatsen in Nederland en 
Vlaanderen uitwisselingsgroepjes georganiseerd waar mensen samen kunnen komen. 
Deelnemers kunnen ook zelf een groepje vormen in hun parochie, gemeente, 
gemeenschap, gebedsgroep, bijbelgroepje,  thuis of ook op de werkvloer. De website 
biedt hiervoor een eenvoudige werkwijze aan.  
 
Inschrijven doe je door je emailadres op te geven via www.ignatiaansbidden.org.  
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De retraite is gratis.  
 
We zouden het ten zeerste op prijs stellen mocht u binnen uw netwerk en publicaties 
bekendheid willen geven aan ons initiatief. 
 
Nikolaas Sintobin sj 
Internetpastor 
 

 
 
Fotomateriaal 
 
1. Hieronder vindt u links naar kleurenfoto’s van de retraite  in hoge resolutie voor eventueel 
drukwerk. 
https://www.dropbox.com/sh/xw7soxd7li69a6a/AAAEeJ63CED7NnRqzdzmLzn3a?dl=0 
 
2. Hieronder vindt u links naar zwart-wit foto’s van de retraite  in hoge resolutie voor 
eventueel drukwerk. 
https://www.dropbox.com/sh/bkaesimsyirfuee/AABFndy7Tc9qq5s9l5p29qIsa?dl=0 
 
3. Hieronder vindt u links naar diezelfde foto’s, verwerkt tot posters, in  hoge resolutie 
https://www.dropbox.com/sh/5rocypqvfzbq1a5/AACBB5MDFhuwNLag3nxEAzA6a?dl
=0 
 
Foto's: © Christianne Chin A Paw 

Al deze foto’s zijn vrij beschikbaar voor publiciteit voor de 40-dagenretraite. Graag met 
vermelding van de naam van de fotografe. 
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