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Een LEV-groep is een groep mensen die periodiek bij elkaar komt. Er wordt gestart 
met een maaltijd, wat een mooi moment is om gastvrijheid zichtbaar te laten zijn. 
Een maaltijd is verbindend, gezellig en een goed moment om te horen hoe het met 
de ander gaat.

Het onderdeel leren kan op verschillende manieren worden ingevuld. Samen een 
boek lezen, een fi lm bekijken of luisteren naar muziek en daarover in gesprek gaan. 
Het doel is niet een discussie maar het luisteren naar elkaar, het leven delen.

Aan het einde vindt de viering plaats, waarin de (persoonlijke) ontmoeting met 
God centraal staat. Er is ruimte voor gebed, het zingen van een lied, Bijbellezing, 
meditatie en verstilling.

  SPREEKT DEZE MANIER VAN SAMENKOMEN JE AAN? 

Kijk dan op de site (www.retraitecentrum.nl)  waar een LEV-groep bij jou in de 
buurt te vinden is. Er zijn verschillende groepen verspreid over het land.

  WIL JE ZELF EEN LEV-GROEP STARTEN? 

Laat dit weten aan De Spil (despil@retraitecentrum.nl). Elk jaar wordt een of twee 
keer een instructiedag georganiseerd, waarop je alle informatie krijgt die nodig is 
om een groep te starten. Daarnaast wordt eenmaal per jaar een inspiratiedag 
gepland om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en toegerust te worden.

LEV betekent in het Hebreeuws : ziel of moed.

LEV = LEREN(LEVEN)/ETEN EN VIEREN

WE ETEN SAMEN, OOK AL IS HET NIET AAN ÉÉN TAFEL

WE WONEN SAMEN, OOK AL IS HET NIET IN ÉÉN HUIS

WE BIDDEN SAMEN, OOK AL IS HET NIET IN ÉÉN KAPEL
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Dat is ook waar de LEV-groepen voor staan. Niet opgeven om God lief 
te hebben en door Hem geliefd te worden. Voorkomen dat we ‘platte’ 
mensen worden en dat de vanzelfsprekendheid toeslaat in ons leven. 
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