Gezegend, gebroken en uitgedeeld - een weekend met Henri Nouwen
Henri Nouwen. Voor sommigen een bekend fenomeen, voor anderen een naam die wellicht
vaag wat herkenning oproept. De inmiddels overleden priester, schrijver en theoloog liet
zowel binnen als buiten de kerken, en zowel in Nederland als in het buitenland een diepe
indruk na. Een rijke erfenis vol wijsheid en inzichten hebben wij tot onze beschikking.
Hoog tijd om tijdens een weekend deze schatkist in te duiken!
Van vrijdagmiddag 3 juli tot en met zondagmiddag 5 juli bieden de zusters Clarissen in
Megen een Henri Nouwen weekend aan voor jongeren tot 35 jaar. Tijdens het weekend zullen
de drie preken van Nouwen rondom het thema ‘Het leven van de geliefde’ de rode draad
vormen. We gaan naar de preken luisteren en ze bekijken en zowel individueel als in de groep
nadenken over wat deze thema’s voor ons persoonlijk leven kunnen betekenen. Gedurende het
weekend volgen we het ritme van de zusters, waarbij we deelnemen aan de vieringen en de
maaltijden. Daarnaast zullen er momenten zijn voor een wandeling, meditatie of een
momentje alleen op je kamer.
Het weekend is een pilot, met het idee om in de loop van de tijd vaker dit weekend aan te
kunnen bieden. Ben je geïnteresseerd, heb je nog vragen en/of wil je graag op de hoogte
blijven van de weekenden die nog gaan komen? Stuur dan een mail naar
j.j.devalk@hotmail.com.
Dus, nog even alle informatie op een rijtje:
Voor wie? Jongeren tot en met 35 jaar
Wat? Een Henri Nouwen weekend rondom het thema
‘Het leven van de geliefde’
Waar? In het Sint-Josephsberg klooster in Megen
(NB), Clarastraat 2
Wanneer? Het pilotweekend is van 3 juli 16.00 tot en
met 5 juli 15.00. Meer weekenden volgen.
Aankomst tussen 15.30 en 17.00.
Kosten
80 euro

“De basis van het
menselijk bestaan is
dat wij, ieder
afzonderlijk, geliefd
zijn.”
– Henri Nouwen

