BEZINNINGSWEEKEND
Weekend van 18 - 20 januari 2013
Klooster Casa Carmeli (Vogelenzang - NH)
Een verdiepend en ruimtegevend weekend,
aan het begin van het jaar met lezingen,
kunst, euritmie en meditatie.
De nadruk ligt dit keer op het eerste der zeven
‘Ik Ben-woorden’ die Christus spreekt in het
evangelie naar Johannes:
“Ik Ben het Brood des Levens” (Joh: 6,35).
Wat is brood? En wat is het Brood des Levens?
En wat kan het betekenen dat degene die zichzelf het Brood des Levens noemt, over zichzelf
ook spreekt als over het Brood en Lichaam dat
“gebroken werd voor u” (Kor: 1,11).
De eerste Christenen herkenden elkaar daar aan,
dat ze bij hun samenkomsten het brood braken.
Ze bleven trouw aan het onderricht van de
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het
gebed (Hand: 2,42).
Door lezingen, korte meditaties, kunstzinnige
verwerking en uitwisseling verdiepen we ons in
hetgeen ons voedt, de persoonlijke 'onmacht' en
het geheim van brood dat gebroken moet zijn,
voordat het gedeeld kan worden.
Begeleiding:
- Christine Gruwez (cultuurfilosofe)
- Irene Pouwelse (euritmie therapeute)
- Marjan Schoenmakers (beeldend kunstenaar)
- Anne Leget (coördinatie).
In de directe omgeving van het klooster kun je
goed wandelen. Wel is het in januari winters
koud en soms nat. Kleed je daarop. Binnen is
makkelijk zittende kleding fijn en zo mogelijk
ook euritmieschoenen. Tijdens de meditaties
kun je kiezen om te zitten op een stoel, kussen of
bankje; graag meenemen als je deze zelf hebt.
Vergeet geen (simpele) teken-/schildersspullen.
Een schetsblok met potloden is al voldoende.

Van

: vrijdagmiddag 18 januari 2013
aanvang 14.00 uur
Tot
: zondagmiddag 20 januari 2013
afsluiting 14.00 uur
Plaats : Klooster Zusters Karmelietessen
(Casa Carmeli bij Bloemendaal)
Bekslaan 9-11
2114 CB Vogelenzang (NH)
023 5848441 / 023 5847390
Kosten : Euro 225 p.p. inclusief eenvoudige
(vegetarische) kloostermaaltijden:
- vrijdagavond broodmaaltijd
- zaterdag ontbijt, diner + broodmaaltijd
zondag ontbijt + broodmaaltijd.
Je overnacht in een eigen kamer. Er zijn enkele
tweepersoonskamers beschikbaar. Hiervoor geldt
een gereduceerd tarief (Euro 390 / twee personen).
Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.
Inlichtingen + aanmelden bij:
Anne Leget: 079-3513802 / e-mail: anneleget@ziggo.nl
Betalingen graag z.s.m. naar A.M.E. Leget-Jansen
ING-bank 36.89.120 o.v.v. Bezinningsweekend 2013.

