ZIN.com
Gezamenlijk leven in en vanuit de Traditie

Geloven in de stad

Wil je meer weten of mogelijk mee gaan
doen?
Stuur een mail naar info@dezinnen.nl
of bel 06 20228973

‘Niemand is een eiland’
Thomas Merton

In de 21e eeuw zijn we
allemaal min of meer
‘mensen van de stad’
geworden.
Individuen die hun
eigen weg vinden
in een snel
veranderend landschap.
We doen dat ieder voor zich maar zijn daarbij tegelijk
onlosmakelijk verbonden met onze omgeving; onze
geschiedenis, cultuur, traditie en de mensen om ons heen.
We doen soms wel alsof we een ‘eiland’ zijn en we onszelf
kunnen uitvinden maar we weten wel beter.
En zo, in die context, zijn we ieder op onze eigen manier
doende onszelf te begrijpen; zin in ons leven te vinden
en te hebben.

DEZINNEN staat in de christelijke
traditie en bouwt daarop voort.
Open naar de toekomst, loyaal én
kritisch ten aanzien van de eigen
geschiedenis, wil ze een bijdrage
leveren aan toekomst van die traditie.

Bij DEZINNEN kun je op verschillende manieren met die
Christelijke traditie in aanraking komen. Via de lezingen, de
meditaties, de boekhandel, verschillende workshops, de
Exposities en zo veel meer.

DE ZIN.COM
De ZIN.com (afkorting van DEZINNEN Community) is een
groep mensen binnen het netwerk ‘DEZINNEN’ die ca. acht
keer per jaar bijeen komt en verdieping zoeken in hun christelijk geloofsleven.
Binnen de ZIN.com plaatsen we onze eigen weg door het
leven binnen de ‘grote’ christelijke traditie omdat we daarin
veel herkennen van onze eigen dromen, verlangens, vragen,
staan in de wereld. We zoeken daarbij aansluiting bij de oude
kloostertradities waarin mensen al vele honderden jaren
manieren hebben gevonden om geestelijk te groeien als
gelovigen.
We doen dat met respect voor elkaar, willen elkaar tegelijk tot
steun zijn bij het vinden van de eigen weg binnen die traditie .
De bijeenkomsten zijn ca. 8 keer per
jaar op de 4e maandagavond van
19.30—20.45u aansluitend op het
Avondgebed (18.15—18.45u ) en het
broodje

