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Inleiding  

Een nieuw seizoen Leren en Inspireren 

In 2014-2015 is voor de eerste keer een activiteitenprogramma voor 

volwassenen in de parochie georganiseerd. “Onderweg met Franciscus” werd 

enthousiast ontvangen en bleek op voldoende belangstelling te kunnen 

rekenen. Daarom bieden we u met genoegen een nieuw programma van 

bijeenkomsten en activiteiten in 2015-2016 aan.  

 

Thema: Op zoek naar de monnik in jezelf 

Paus Franciscus riep 2015 uit tot het jaar van het religieuze  (“godgewijde”) 

leven. Daarmee vestigt hij de aandacht op de roeping van de vele mannen en 

vrouwen die zich aan ordes en congregaties hebben verbonden en van daaruit 

dienstbaar zijn aan God en de 

wereld. Hun evangelische inzet 

en bijzondere leefwijze – in de 

eeuwenoude regelmaat van 

bidden en werken en onder de 

geloften van armoede, 

zuiverheid en gehoorzaamheid – 

lijken steeds verder af te staan van het dagelijks leven van moderne 

wereldburgers. Wij worden in beslag genomen door de druk van een 

veeleisende samenleving en alomtegenwoordige sociale media. Velen zijn niet 

tegen die druk bestand en vervreemden van zichzelf, van hun naasten én van 

God.   

In een tijd waarin niets meer heilig lijkt te zijn, kan het  religieuze leven ons een 

spiegel voorhouden: mens, wie ben je? Wat is jou heilig? Waar ligt jouw bron? 

Wie is je broer? Het zijn “langzame” vragen die niet zomaar beantwoord 

kunnen worden; ze trekken een leven lang met je mee en vragen om stilte en 

gebed, bezinning en gesprek. Religieuzen, ieder vanuit hun eigen spiritualiteit, 

zijn met deze vragen vertrouwd en kunnen ons vanuit hun eigen wijsheid op 

weg helpen. 



 2 

 

Wij hopen dat het programma van dit seizoen u uitdaagt om: 

- op een wijze die u aanspreekt 

- stil te staan in de drukte van alledag  

- te zoeken naar de monnik in uzelf die langzame vragen stelt  

- en zo (nieuwe) bezieling en inspiratie op te doen. 

 

Goed om te weten 

Ieder die zich interesseert voor geloof en cultuur, parochiaan of niet, nodigen 

wij van harte uit om deel te nemen; om verdieping te zoeken, en uw inspiratie 

en plezier te voeden. Neem dus gerust iemand uit uw omgeving mee of geef 

de folder door. U bent van harte welkom! 

 

De meeste activiteiten vinden plaats in het Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 

7311 NL Apeldoorn.  

In veel gevallen is het wel belangrijk dat u zich tevoren aanmeldt: de 

zaalruimte is beperkt. Om de kosten te dekken, betaalt u een toegangsprijs of 

wordt uw vrijwillige bijdrage gevraagd. Dit laatste geldt ook voor de koffie en 

thee die geserveerd worden. Per activiteit staan de praktische zaken nog een 

keer omschreven. Achterin deze folder vindt u een overzicht van het 

programma. 

 

Dit programma is een aanbod vanuit de Emmaüsparochie Apeldoorn en de 

parochie Franciscus en Clara (Twello e.o.) en wordt georganiseerd door 

ondergetekenden. Wij danken pastoraal werkster  zr. Dorothea Brylak s.m.m.p. 

en mw. Trees Haagen uit de parochie Franciscus en Clara voor het meedenken 

over inhoud en opzet.  

 

Luce van Gerwen, Willem Olierook, Marianne van Tricht, Gerrit Visser (VONC) 
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Programma 

 
1. Monnikenwerk - meditatie 

 

Als we eenmaal hebben geleerd neer te dalen in de stilte in onszelf kunnen wij 

haar vinden overal waar we zijn, in een druk gezelschap, in een lawaaierige 

stad, in de tram, langs de tastende draden van een gesprek. 

 

Sinds jaar en dag vinden in De Drie Ranken meditatieavonden plaats, iedere 

twee weken op woensdagavond. In de meditatie houden we op met denken 

over verleden en toekomst en bepalen we ons ten volle bij het nu. De avonden 

worden bij toerbeurt begeleid door ds. Henri ten Brinke en mw. Marian 

Campen. Na de meditatie drinken we samen een kopje thee. 

 

 
 

Start: woensdag 30 september 2015 en dan iedere even week t/m 9 december.  

Start in 2016: woensdag 13 januari en iedere even week t/m 25 mei 

Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur 

Plaats: oecumenisch kerkcentrum De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 

Kosten: vrijwillige bijdrage  € 1,50 

Aanmelden vooraf is niet nodig 

Contactpersoon: Gerrit Visser (VONC), tel. 06 – 18 17 93 47 
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2. Lezing:  Iconen, vensters van de hemel 

 

Iconen, vooral de afbeeldingen van Maria, Jezus, engelen, maar ook vele 

heiligen vind je vanouds in de Byzantijnse kerken. De bakermat ligt in het 

oosten, het huidige Turkije  en in Egypte, waar de oudste iconen bewaard 

gebleven zijn in het Katharinaklooster, midden in de Sinaïwoestijn. In het 

religieuze leven van de oosterse orthodoxe kerken hebben zij een grote plaats. 

Zij zijn onmisbaar in de liturgie en getuigen van de mystieke spiritualiteit. 

Iconen zijn als zodanig geen artistieke hoogtepunten in het oeuvre van een 

schilder en dat wordt onderstreept door het feit dat je geen naam van de 

maker er op aan treft, zoals we dat zien in 

de westerse schilderkunst. Monniken 

reproduceren  in gebed de oude 

afbeeldingen van heiligen met gewijde 

aandacht. Door de kerkelijke overleveringen 

worden zij toegeschreven aan ‘niet door 

mensen handen gemaakte’ 

oerafbeeldingen. Zulke afbeeldingen zijn 

door een wonderbare verschijning 

tevoorschijn gekomen. 

 

In deze lezing wil pastor Antoon Goes u iets 

meer vertellen van de geschiedenis, de 

plaats en de gebruiken rond iconen en over het maken van  iconen. Pastor 

Goes is pastoor geweest in de parochie HH. Fabianus&Sebastianus te 

Apeldoorn. Hij schildert zelf iconen en draagt de kennis en traditie hiervan 

graag aan anderen over (zie ook onderdeel 6 van dit programma). 

Datum en tijd: woensdag 21 oktober 2015, aanvang 20.00 uur 

Plaats: Emmaüshuis, Stationsstraat 13 

Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld via secretariaat@rkapeldoorn.nl of 

tel. 055-526 65 00 

Kosten: vrijwillige bijdrage 

mailto:secretariaat@rkapeldoorn.nl
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3. Monnikenwerk  – workshopdag bier brouwen 

 

Vanaf oudsher is het brouwen van bier monnikenwerk. Abdijbieren zijn bieren 

die verbonden zijn met een kloostergemeenschap. Het bier moet aan bepaalde 

reglementen voldoen om ‘abdijbier’ te mogen heten.  

Wat gaan we doen? Onder deskundige begeleiding op ambachtelijke wijze een 

mooi, abdij-achtig donker bier brouwen dat met Kerstmis op dronk is.  Je 

maakt op deze dag het hele brouwproces mee van ‘schroten’ tot ‘fusten’ 

(inclusief proeven).  

 

Datum: zaterdag 24 

oktober 2015  

Tijd: 08.30 uur tot 15.30 

uur 

Plaats: AWA85, 

Oranjestraat 52 te 

Apeldoorn. 

Kosten: €25,00 per 

persoon.  

Wat krijg je daarvoor? Een 

hele leuke en leerzame 

brouwdag  en 1 krat bier dat we de naam ‘De Emmaüsgangers’ gaan geven. 

Aantal deelnemers: min. 8, max. 12. 

Aanmelden: vóór 1 okt. via secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055- 526 65 00 

Contactpersoon: Willem Olierook, tel.06- 19 63 51 60 

 
4. Bidden met de benen 

 
Bij ‘Bidden met de Benen’ willen wij ons dit seizoen bezinnen op ons eigen 

leven en ons eigen huis, dat een toegewijd leven en huis mag zijn. Door 

enthousiaste vrijwilligers zijn weer acht mooie wandelingen uitgestippeld om 

hierop te bezinnen. Na een korte inleiding in een kerk in of rond Apeldoorn 

gaan we wandelen en ons bezinnen op de ruimten in en om ons Toegewijde 

mailto:secretariaat@rkapeldoorn.nl
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Huis. Een gedeelte van de wandeling lopen we in 

stilte en denken wij na over de vragen waarmee 

we op pad gaan. We verwonderen ons over de 

mooie natuur waarin wij lopen in de 

verschillende seizoenen. Bidden met de Benen: 

een moment  in de natuur samen met 

tochtgenoten om thuis te komen bij jezelf. 

Aanvang wandeling: zaterdagochtend om 9.30 

uur bij een kerk of kapel 

Aanmelden voor een wandeling is niet nodig. 

Kosten: voor de routebeschrijving een vrijwillige 

bijdrage. 

Informatie: Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@hetnet.nl  of 

Ronald Dashorst, 06-16912727, r.dashorst@rkapeldoorn.nl 

 

12 sept. de voordeur   start: Dorpskerk, Dorpsstr. 5A, Twello             

10 okt.  de gang  start: Goede Herderkerk, Asselsestr. 199, Apeldoorn                    

14 nov.  de logeerkamer          

9 jan.     de keuken                

13 febr. de eetkamer                 

12 mrt.  de leeshoek                 

 9 apr.    de stilteplek           

14 mei   de tuin     

Startplaatsen van data vanaf november: zie OpWeg of www.emmaus-

apeldoorn.nl                

 
5. Kloosterdagen in de Advent in Abdij Koningsoord 

 
We bereiden ons voor op het Kerstfeest in deze Adventsdagen bij de zusters 

Trappistinnen in hun prachtige (nieuwbouw)abdij bij Arnhem. We nemen deel 

aan een aantal dagelijkse vieringen van de zusters en daarnaast biedt pastor 

Sebastian een adventsprogramma aan met meditaties van St. Franciscus van 

Sales, patroon van de congregatie waartoe hij behoort. Ook zal er elke dag een 

mailto:henritenbrinke@hetnet.nl
mailto:r.dashorst@rkapeldoorn.nl
http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
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Aanbidding met bezinning zijn. Franciscus van Sales (*1567) was bisschop in 

Genève vanaf 1602. De kern van zijn spiritualiteit is dat je geen kloosterling 

hoeft te zijn om een weg van heiligheid te gaan. Ook gewone mensen, met hun 

dagelijkse bezigheden die actief in de wereld staan, kunnen daar in groeien. 

 
Datum: maandagmiddag 30 november t/m woensdagmiddag 2 december 2015 

Begeleiding: pastor Sebastian Gnanapragasam M.S.F.S. 

Plaats: gastenhuis van Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, Arnhem. 

(www.koningsoord.org)   

Kosten: € 90,00 per persoon voor verblijf incl. alle maaltijden van 

maandagavond t/m woensdagmiddag en begeleiding door de pastor. Bed- en 

badlinnen kunt u zelf meenemen of huren (€ 7,50). 

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10. 

 

Aanmelding: zo spoedig mogelijk, liefst vóór 15 oktober a.s., en uiterlijk 29 

oktober 2015 via emmaus@rkapeldoorn.nl  of tel. 055 -526 65 04 (Jetty Bon). 

Wees er snel bij want wie het eerst komt, het eerst maalt. Bij bevestiging van 

uw reservering wordt u gevraagd de kosten van het verblijf aan de parochie 

over te maken. Bij annulering ná 30 oktober bent u € 30,00 per persoon 

verschuldigd. 

Voorbereiding: deelnemers zijn welkom op een korte kennismakings- en 

informatiebijeenkomst verzorgd door pastor Sebastian op woensdag 11 

november om 10.00 uur in het Emmaüshuis. We bespreken samen het 

programma van deze dagen en maken afspraken over bv. de reis naar de abdij. 

 

http://www.koningsoord.org/
mailto:emmaus@rkapeldoorn.nl
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6. Monnikenwerk -  cursus icoon schilderen  

 
Hebt u er weleens aan gedacht om zélf ervaring op te doen met het maken van 

een icoon? Pastor Antoon Goes biedt u de gelegenheid!  

Hij zegt daarover: “Ik ben geen docent die het ‘vak’ icoon schilderen beheerst. 

Mensen die echt vakkundig willen worden kunnen op verschillende cursussen 

inschrijven die te vinden zijn op internet. Wel wil ik met u mijn ervaringen 

delen, u de weg wijzen en u zo op weg helpen met het maken van een icoon.  

Het is heel ambachtelijk werk en je moet de innerlijke rust hebben om er aan 

te werken… en monnikengeduld..  maar het is een mooie ervaring. Het gaat bij 

het icoon schilderen niet om 

een prachtig kunstwerk te 

maken, maar om de beleving”. 

Informatieavond vooraf 

Voor wie overweegt om mee te 

willen doen met de cursus is 

aanwezigheid op de  

informatieavond belangrijk. 

Pastor Goes vertelt dan meer 

over wat er nodig is voor de 

cursus kan beginnen, over 

materiaal(kosten) en wat u van de cursusavonden kunt verwachten. De 

informatieavond is op maandag 9 november om 20.00 uur in het Emmaüshuis, 

Stationsstraat 13. U kunt zich vóór 5 november opgeven bij pastor Goes, 

a.goes.1@kpnmail.nl of tel. 055 – 543 00 90. Aantal deelnemers voor de 

cursus: minimaal 5, maximaal 10. 

 

Cursus 

De cursus start in januari, steeds op maandagavonden van 20.00 tot 22.00 uur 

in het Emmaüshuis. Data: 5  en 18 januari;  1,15 en 29 februari,  14 maart, 4 en 

18 april, 2 en 9 mei. 

mailto:a.goes.1@kpnmail.nl
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Kosten: materiaalkosten voor eigen rekening; vrijwillige bijdrage voor koffie en 

thee. 

 

Afsluiting 

De cursus wordt afgesloten met een wijding van de gemaakte iconen in de 

Onze Lieve Vrouwekerk tijdens de Eucharistieviering van zaterdag 21 mei om 

16.30 uur. 

7. Lezing: Thomas Merton, monnik, mysticus, profeet 

 

Honderd jaar geleden werd Thomas Merton geboren, en hij werd de 

beroemdste monnik van de twintigste eeuw. Hij verstond de kunst om over 

spiritualiteit, meditatie en contemplatie zo te schrijven, dat gewone mensen 

het snapten en er iets mee konden. Maar hij was ook een profeet. Hij sprak 

zich uit tegen de atoombom, de oorlog in Vietnam, de rassendiscriminatie en 

de armoede in de wereld. Het Vaticaan legde hem een spreekverbod op over 

het oorlogsvraagstuk, maar hij liet zich niet monddood maken. In deze lezing 

met geprojecteerde foto's krijgen we een indruk van zijn inspirerende leven en 

de blijvende actualiteit van zijn boodschap.  

Inleider is Kick Bras, predikant van de PKN, theologisch onderzoeker, actief 

binnen Vacare en auteur van  boeken over spiritualiteit, o.a. over Thomas 

Merton.  

Datum en tijd: maandag 16 november 2015, 20.00 uur 

Plaats: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 

Vrijwillige bijdrage: € 5,00 

Aanmelden vóór 10 november wordt op 

prijs gesteld via vonc@3ranken.nl  

contactpersoon: Gerrit Visser tel. 06- 18  

93 47  

mailto:vonc@3ranken.nl
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8. Lezingen: de Regel van .... 

 

De katholieke kerk kent regels en regeltjes, maar vooral ook Regels. Met de 

eerste twee hebben veel mensen niet zoveel op omdat ze al snel met inperking 

van individuele (geloofs)vrijheid in verband gebracht worden. Maar Regels zijn 

een ander verhaal. Ordestichters en spirituele meesters als Benedictus, 

Ignatius en Augustinus schreven leefregels voor kloostergemeenschappen. 

Deze Regels spreken niet alleen over het reilen en zeilen  van het kloosterleven 

maar getuigen ook van diep inzicht in de menselijke psyche, het gelovig welzijn 

van mensen, en hun sociale verbanden.  

Wat kunnen wij, moderne mensen die “in de 

wereld” leven, leren van deze monastieke wijsheid? 

Bieden zij ons, ook nu nog, handvaten voor een 

spiritueel leven in onze relaties, werk en 

geloofsgemeenschap? Met de inleiders gaan wij op 

verkenning binnen drie eeuwenoude Regels. 

 

Donderdag 7 januari 2016 – H. Benedictus en zijn 

Regel  

Inleider is journalist Rick Timmermans, een dertiger 

die tijdens zijn studie geboeid raakte door bidden en leven met God. Hij 

schreef in 2011 het boekje “Hunkeren naar stilte – Pelgrimeren door de Regel 

van Benedictus”. Dat boekje over de benedictijnse spiritualiteit werd ook in de 

monastieke wereld goed ontvangen. Deze avond vertelt hij over het leven van 

Benedictus en over wat monniken drijft in dit leven: “Dat centreert zich rond 

de woorden: God zoeken. Daarnaast leren Benedictijnen ons dat je de Bijbel 

met je hart kunt lezen. In het tweede deel van de avond gaan we samen 

ontdekken welk handvat ze daarvoor aanreiken”. (www.ricktimmermans.eu)  

 

http://www.ricktimmermans.eu/
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Donderdag 21 januari 2016 – H. Ignatius en zijn Regel  

 
 

De Vlaming Nikolaas Sintobin is jezuïet, internetpastor (zie o.a. 

www.gewijderuimte.org www.biddenonderweg.org) en woont in de 

communiteit van De Krijtberg in Amsterdam. Hij belicht in zijn inleiding de 

spiritualiteit van Ignatius aan de hand van Franciscus, de eerste paus-jezuïet, 

die blijft verbazen tot ver buiten de grenzen van de r.k. kerk door zijn 

aanstekelijke vreugde, doortastende wijze van besturen, schijnbare 

onbezorgdheid, spirituele gedrevenheid enz. Sintobin noemt zijn inleiding “het 

verhaal van een pelgrim” en stelt de vraag wat gewone christenen van deze 

spiritualiteit kunnen leren. 

Dinsdag 2 februari 2016 – H. Augustinus en zijn Regel van liefde 

Van weinig mensen uit de oudheid is zoveel bekend als van de monnik, 

bisschop en kerkvader Augustinus (354-430). Zijn bekendste werken zijn de 

Belijdenissen (Confessiones) en zijn Regel. De kerngedachte is dat de mensen 

samen een gemeenschap vormen, één van ziel en één hart op weg naar God. 

Na een korte kennismaking met Augustinus en de Orde der Augustijnen volgt 

een toelichting op enkele kernpassages uit de Regel van Augustinus. 

Inleider drs. Ingrid van Neer-Bruggink werkte enige jaren als docent Grieks en 

Latijn aan het Veluws College en het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Vanaf 

1995 is ze bibliothecaris van het Augustijns Instituut te Eindhoven. Daarnaast is 

http://www.gewijderuimte.org/
http://www.biddenonderweg.org/
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ze hoofdredacteur van het tijdschrift 

Augustijns Forum. Ze houdt verschillende 

websites actueel en geeft regelmatig 

kunsthistorische presentaties over de 

spiritualiteit van Augustinus en de Orde 

der Augustijnen. Ze is lekenaugustijn en 

lid van de Familia Augustiniana 

(FAN)(www.augustinus.nl)  

 

Alle lezingen vinden plaats in het Emmaüshuis, Stationsstraat 13. Aanmelding 

vooraf wordt op prijs gesteld via secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055- 526 

65 00. De lezingen zijn als serie of los te volgen; geef a.u.b. bij aanmelding uw 

keuze aan. Kosten: € 5,00 per avond. 

 

9. Kloosterweekend in de Veertigdagentijd bij de Clarissen 

 

Clarissen proberen op hun manier vorm te geven aan het kloosterleven, 

geïnspireerd op het voorbeeld van de heilige Clara van Assisi, een leven van 

gebed, (hand)arbeid en gastvrijheid. Midden in één van de woonwijken van 

Nijmegen staat het Clarissenklooster ‘De Bron’. Vanuit onze parochies zijn we 

van vrijdagmiddag 12 tot zondagmiddag 14 februari 2016 van harte 

uitgenodigd om met de Clarissen mee te leven en hun gebedstijden mee te 

bidden. Naast veel ruimte en tijd voor eigen 

bezinning zullen we ook als bezoekersgroep stil 

staan bij de figuur van Clara.  

Iedereen (v/m) is van harte welkom om dit 

weekend mee te gaan naar Nijmegen. Er zijn 

maximaal 10 gastenkamers in het klooster 

beschikbaar. De kosten van verblijf bedragen 

(naar inkomen) ongeveer € 65,00 tot € 85,00. 

http://www.augustinus.nl/
mailto:secretariaat@rkapeldoorn.nl
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Begeleider van 

het weekend is 

pastor Wim 

Vroom. 

Aanmelding: vóór 

1 jan. 2016. Wilt 

u meegaan (wees 

er snel bij!) of 

wenst u eerst 

verdere 

informatie, dan kunt u contact opnemen met pastor Vroom via 

vroom@franciscusenclara.com of tel. 0578-617806.Voor deelnemers is er een 

kennismakingsbijeenkomst op donderdag 7 jan. 2016 om 19.30 uur in het 

Parochiecentrum, Kerklaan 18 te Twello.   

 

10. Kloosterweekend:  kennismaken met Sant’Egidio 

 

In het kader van het jaarthema van het ‘Godgewijde leven’ en het thema van 

de startzondag ‘Geloven is doen’ hebben wij gekozen voor een gemeenschap 

die zich vanuit de Christelijke spiritualiteit inzet voor de armen. Paus Franciscus 

heeft het nieuwe kerkelijk jaar uitgeroepen tot het jaar van de Barmhartigheid. 

Een opdracht om ons meer te richten op de bewogenheid van mensen die zich 

laten raken door het leed in de wereld. Wij 

willen ons verdiepen in hun spiritualiteit; in 

het begaan zijn met de armen, de mensen aan 

de rand van de samenleving. Een ontmoeting 

met de gemeenschap van Sant’Egidio, die de 

armen in het hart sluit en er voor kiest het 

leven te wijden aan de inzet voor hen. Zo is 

deze lekengemeenschap een actueel 

voorbeeld van een God gewijd leven. 

mailto:vroom@franciscusenclara.com


 14 

 

Datum: vrijdagmiddag 12 t/m zondagmiddag 14 februari 2016 

Plaats: de gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen (www.santegidio.be) 

Thema: spiritualiteit van de dienst aan de armen. Met dit bezoek krijgt u de 

kans om (verder) kennis te maken met deze inspirerende gemeenschap die 

geloof wil doen. Begeleiding: diaken Ronald Dashorst. 

Aanmelding: vóór 1 februari via emmaus@rkapeldoorn.nl of tel. 055-526 65 04 

Aantal deelnemers: max. 12. Kosten € 90,00 p.p. voor verblijf. 

Voorbereidingsavond: maandag 25 januari om 20.00 uur in het Emmaüshuis. 

Deze lezing over de spiritualiteit van de gemeenschap van Sant’Egidio is open 

voor alle belangstellenden. 

 

 

11. Film: Des hommes et des dieux 

 

 
 

"Een goede herder verlaat zijn kudde niet als de wolf komt", klinkt het in deze 

film als een groep van acht Franse monniken in hun klooster in Algerije voor 

het wellicht belangrijkste besluit van hun leven staat: toegeven aan terreur of 

vasthouden aan hun idealen maar daarbij praktisch hun eigen doodvonnis 

tekenen. Gebaseerd op een waargebeurd drama uit 1996 en nog steeds 

actueel. De regisseur neemt de kijker mee in een emotioneel maar tevens 

hoopvol verhaal over het vasthouden aan waarden en over vreedzaam 

samenleven van religies.  

http://www.santegidio.be/
mailto:emmaus@rkapeldoorn.nl
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Franse film uit 2010, regie: Xavier Beauvois. Winnaar Grand Prix de Cannes.  

Datum en tijd: woensdag 17 februari, 19.30 uur 

Plaats: Emmaüshuis, Stationsstraat 13 

Vrijwillige bijdrage: € 2,50 

Aanmelden vooraf niet nodig. 

12. Monnikenwerk – workshop meditatief zingen 

 

Op verzoek van velen is er weer een workshop meditatieve zang onder leiding 

van Piet van der Heide. Uit de rijke liturgische traditie van Byzantium en uit de 

daarvan afgeleide oude Russische kerkmuziek zingen we een aantal 

eenvoudige gezangen. De prachtige melodieën bezitten tevens een grote 

meditatieve kracht.  Meditatieve zang  voert van buiten naar binnen en brengt 

de zangers – hoe paradoxaal dat ook lijkt - over de drempel van de stilte. 

Kennis van het notenschrift is voor deze workshop niet nodig. Ter afsluiting 

zingen we de ingestudeerde liederen in de 

dagkapel van de kerk. 

Piet van der Heide was eerder te gast in De Drie 

Ranken en verzorgt workshops meditatieve zang 

op verschillende plaatsen in het land. Tevens 

ondersteunt hij kerkelijke meditatieve vieringen. 

Hij heeft belangstelling voor de Byzantijnse zang, 

die voortvloeit uit zijn werk als icoonschilder. Bij 

de Amerikaanse rabbijn Shefa Gold deed hij ook 

ervaring op in Joodse meditatieve zang.  

Datum: donderdag 3 maart 2016 

Plaats: Emmaüshuis, Stationsstraat 13 

Aantal deelnemers: min. 10 

Aanmelding: vóór 25 februari via secretariaat@rkapeldoorn.nl of tel. 055- 526 

65 00. Kosten: € 5,00 

 

mailto:secretariaat@rkapeldoorn.nl
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13. Kloosterweekend voor jongeren: Bron van leven 

 

Een oecumenisch kloosterweekend voor jongeren onder begeleiding van 

Mariska Litjes en ds. Gertrudeke v.d. Maas bij de zusters  Augustinessen, in 

Casella te Hilversum.  Thema van dit weekend is “bron van leven”.  Een 

weekend waarin  je  verdieping zoekt en vragen stelt  over je geloof.  Casella 

biedt een mooie, rustige plek voor ontmoeting en het zoeken van stilte. 

Laagdrempelige  Taizévieringen en creatieve workshops helpen je na te denken 

over zingevingsvragen die een ieder van ons met zich mee draagt.  

Datum: vrijdag 15  (eind van de middag) t/m zondagmiddag 17 april 2016. 

Aankomsttijd in overleg.  

Max. aantal deelnemers: 10  

Leeftijd: 18 t/m 25 jaar 

Kosten p.p.:  € 35,00 inclusief maaltijden.  

Evt. huur lakenpakket: € 5,00.  

De kosten mogen geen bezwaar zijn voor 

deelname.   

Voor meer informatie over Casella: 

www.casella.nl  

Opgeven vóór 1 april bij Mariska Litjes:  

mariska@braamlitjes.nl  (ook voor info)  

 

http://www.casella.nl/
mailto:mariska@braamlitjes.nl
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14. Taizéreis voor jongeren  

 

Een oecumenische jongerenreis van 7 dagen naar de gemeenschap van de 

broeders van Taizé in Bourgondië, Frankrijk. Een week meeleven in het ritme 

van de internationale 

oecumenische 

broedergemeenschap in Taizé is 

een unieke ervaring. Een mix 

van tot rust komen in de 

vieringen door te bidden in stilte 

en het zingen van de 

Taizéliederen. Maar ook de 

gezelligheid en de ontmoeting 

met jongeren over de hele 

wereld.  We kamperen in tenten 

en rijden naar Taizé met personenauto’s.   

Datum: 10 t/m 17 juli 2016 

Max. aantal deelnemers: 25  

Leeftijd: 17 t/m 25 jaar 

Kosten: ongeveer € 180,00 p.p. (prijs 2015) 

Voor meer informatie over Taizé: www.taize.fr  

In maart 2016 wordt een informatieavond gehouden voor belangstellenden. 

Datum hiervan is nog niet bekend.  Heb je mogelijk belangstelling? Neem 

contact op met Mariska Litjes via mariska@braamlitjes.nl  

Aanmelding: via  taizereis@3ranken.nl    

 

 

 

http://www.taize.fr/
mailto:mariska@braamlitjes.nl
mailto:taizereis@3ranken.nl
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Overzicht programma op datum 
 
2015:   onderwerp:     zie blz.: 
zat. 12 sept.  Bidden met de benen (startdatum)  5-6 
woe. 30 sept.  Meditatie (startdatum herfst)   3 
zat. 10 okt.  Bidden met de benen     5-6 
woe. 21 okt.  Lezing: Iconen, vensters van de hemel  4 
zat. 24 okt.  Workshopdag Bier brouwen   5 
ma. 9 nov.  Infoavond cursus icoon schilderen  8 
zat. 14 nov.  Bidden met de benen     5-6 
ma. 16 nov.  Lezing: Thomas Merton    9 
ma. 30 nov. t/m 
woe 2 dec.  kloosterdagen Abdij Koningsoord  6-7 
 
2016: 
ma. 5 jan.  Cursus icoon schilderen (startdatum)  8-9 
don. 7 jan.  Lezing: de Regel van Benedictus  10 
zat. 9 jan.  Bidden met de benen    5-6 
woe. 13 jan.  Meditatie (startdatum winter)   4 
don. 21 jan.  Lezing: de Regel van Ignatius   11 
ma. 25 jan.  Lezing: de spiritualiteit van Sant’Egidio  15 
di. 2 febr.  Lezing: de Regel van Augustinus  11-12 
vrij. 12 febr. t/m 
zon. 14 febr.  Kloosterweekend Clarissen Nijmegen  12-13 
vrij. 12 febr. t/m 
zon. 14 febr.  Kloosterweekend Sant’Egidio Antwerpen 13-14 
zat. 13 febr.  Bidden met de benen    5-6 
woe. 17 febr.  Film: Des hommes et des dieux   14-15 
don. 3 mrt.  Workshop Meditatief zingen   15 
zat. 12 mrt.  Bidden met de benen    5-6 
zat. 9 apr.  Bidden met de benen    5-6 
vrij. 15 apr. t/m 
zon. 17 apr.  Kloosterweekend voor jongeren  16 
zat. 14 mei  Bidden met de benen    5-6 
zat. 21 mei  Iconenwijding (Eucharistieviering)  9 
zat. 10 juli t/m 
zon. 17 juli  Taizéreis voor jongeren    17



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit programma wordt georganiseerd door  

de Emmaüsparochie (www.emmaus-apeldoorn.nl) en  

de parochie HH. Franciscus en Clara (www.franciscusenclara.com) 

 

Foto voorzijde: Edith Klinkhamer (www.edithklinkhamer.com)  

 

 

 

http://www.emmaus-apeldoorn.nl/
http://www.franciscusenclara.com/
http://www.edithklinkhamer.com/

