Geraakt door de Liefde: Retraite over het Hooglied 9 – 12 januari
2018
Luisteren en proeven wat dit bijzondere Bijbelboek ons te zeggen
heeft.
Het is wonderbaarlijk hoeveel mensen geraakt zijn door het
bijbelboek het Hooglied. Het Lied der Liederen. Er zijn al veel
commentaren over verschenen en het is steeds weer verrassend
hoe het bezingen van de liefde bij mensen binnen komt. Ook is het
een mooi lied om te horen en uit te spreken.
In deze retraite gaan we niet alleen lezen en luisteren naar de
teksten. Er is mooie muziek en er zijn mooie beeldverhalen bij het
Hooglied gemaakt, die je als deelnemer verder kunnen leiden naar
het verstaan of aangesproken worden door de tekst.
Een belangrijk onderdeel is de ontdekkingstocht naar onze denk- en
luisterkaders: de manier waarop we kijken en luisteren naar de
tekst. We zoeken uit welke bagage mee helpt of stoort in het
opnemen en geraakt worden door de teksten. Het is ook een
manier om ruimte te maken zodat we het Hooglied met een open
oor en hart op ons kunnen laten inwerken.
Deze retraite is een intieme weg, in een kleine groep, om geraakt te
worden door de liefde. Om er een weg in te vinden. Te genieten.
Naast een paar korte inleidingen op het thema bestaat deze retraite
uit stille meditaties, beeldmeditaties, reflectie-opdrachten,
uitwisseling in korte gesprekjes en wandelen in de omgeving.
Genietend van het mooie dat de Abdij van Berne te bieden heeft.

Begeleider:
Winfried Timmers is ethicus en geestelijk begeleider. Geschoold in
geestelijke begeleiding en retraites langs de weg van Ignatius van
Loyola en zijn Geestelijke oefeningen.
Praktische informatie:
Plaats: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther.
Datum: Dinsdag 9 januari 16.00 uur tot en met vrijdag 12 januari
16.00 uur.
Aanmelden en info bij Winfried Timmers: 06-45606119 of
win.timmers@home.nl
Prijs: € 250,00 (all-in). Indien de kosten een probleem zijn, biedt Ons
Huis aan om bij te springen. Zie daarvoor:
http://www.onshuis.net/files/pdf/Tarieven_Ons_Huis.pdf . Voor
leden van Gaandeweg, vereniging van Geestelijke begeleiders in
Vlaanderen en Nederland, is er een speciaal tarief.
Zou je dit agenda-item via Facebook of anderszins willen delen,
zodat anderen ook op het idee kunnen worden gebracht?

