
 

Ik wil mee! 

Dan bent u hartelijk welkom in het 

vakantiehuis ‘Le Virinal’ gelegen in 

Champs du Bois niet ver van Ciney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huis is van alle comfort voorzien en 

ligt in een zeer rustige omgeving. 

 

Wat kost dat? 
De prijs voor 2018 is 205 euro per persoon 

voor de hele week. Voor het lesmateriaal, 

bestaande uit twee lesmappen en een 

receptenmap, betaalt u 25 euro. 

Een hele week met een groep van 

16 personen samen de Bijbelse 

feesten vieren en genieten van Gods 

prachtige natuur. Iets voor jou? 

AAN TAFEL 
MET GOD 

BIJBELSE FEESTEN VIEREN 

IN DE ARDENNEN 

Data 
 6 april tot 13 april 2018 

 26 oktober tot 2 november 2018 

Snel inschrijven voor 2018 is aan te 

raden aangezien de plaatsen beperkt 

zijn. 

Contact 
U kan ons contacteren via email: 

carla_wittocx@hotmail.com 

Of telefonisch op nummer: 

(0032)(0)15-209422 

We hopen u op één van onze 

cursusweken te mogen ontmoeten. 

Michaël & Carla Wittocx 



 

 

Het 

vieren van 

Gods feesten 

 

 

Samen koken 

 

 

 Elke ochtend 

het Woord 

bestuderen 

Het programma bevat o.a.: 

 De verbonden 

 Geestelijke gevolgen van antisemitisme 

 De Torah en het Nieuwe Testament 

 

Er is ook tijd voor ontspanning! 

Een wandeling, een uitstap naar Durbuy 

en een film maken het geheel tot een 

weekje ‘Vakantie met God’. 

 

De cursus bestaat uit: 

Wat cursisten ons vertellen: 

“Grandioos.  Als je soms overweegt een 

extra cursus (nog meer) te starten zijn 

wij (ik in ieder geval) er bij” 

“Heel goed en grondig, het overtrof 

mijn verwachtingen.  Zeker ook de 

moeilijke teksten en de Galatenbrief, 

geweldig!” 

“Zeer informatief, dichterbij de Joodse 

context van de Bijbel en ons geloof, 

begin meer zicht te krijgen op de 

ontsporing van de 1800 jr 

kerkgeschiedenis.  Puzzelstukjes 

komen op de juiste plek.  Ook moeilijk 

om in onze tijd de weg terug te vinden 

en te gaan.” 


