Gemee n s c h ap p e l i jk leven met de grond tonen van het bestaan

steeds meer
mensen
ontdekken
kloosters ...

‘Met het Mysterie mag je nooit klaar zijn‘
Tomás Halík

leven

Klooster

Steeds meer mensen ontdekken kloosters - soms opnieuw
- als plaatsen waar het leven
‘anders’ wordt geleefd. Daar
wonen de kloosterlingen die leven en werken vanuit een oud
ideaal en levend geloof. En juist
dat blijken steeds meer mensen – gelovig en niet-gelovig in onze hectische samenleving
vol prikkels en de haast blinde
drang naar vernieuwing en verandering, te waarderen. Het
blijkt hen te helpen en te inspireren om voor zichzelf weer te
ontdekken wat er echt toe doet
in hun leven.

Voor wie:
Docenten, pastores, leerlingen bovenbouw VO, studenten, overige
belangstellenden. Om te gebruiken
in lessen, gespreksgroepen, ter
voorbereiding van een kloosterbezoek. Het materiaal geeft een aanzet om na te denken over de mogelijke relevantie van dat ‘andere
leven’ voor de moderne wereldburger met een druk bestaan die soms
het gevoel heeft dat het wezenlijke
in het eigen leven uit beeld dreigt
te raken.
Bestellen/downloaden:
Brochure, short story en workshop
zijn samen voor € 5,95 (en
€3,90 verzending) te koop
via www.dezinnen.nl of
info@dezinnen.nl

Brochure met bijlagen:
De brochure en bijbehorende short story,
workshop Gregoriaanse
brochure
spiritualiteit en een
De handleiding is te
met
bijlagen
korte handleiding madownloaden vanaf de
Prijs e5,95
ken mensen in kort
website.
bestek wegwijs in het
kloosterleven. In vogelAlles is vanaf 1 Juli 2017
vlucht wordt de ontwikook in PDF te downloaden
keling van het kloosterleven
op www.dezinnen.nl
geschilderd en wordt ingegaan op
de vraag wat mensen van alle tijden daar zochten en juist ook nu
weer zoeken.
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