LANDDAG KATHOLIEKE SECTOR VAN DE VGVZ

In stilte op verhaal komen
De moed om stil te worden en tot stilte uit te nodigen

Henk Jongerius
spreker

Dominicaan, publicist
en liturgist

Maria van Mierlo
spreker
Tijdens deze dag zullen Henk Jongerius en Maria van Mierlo ons
niet alleen laten nadenken over ‘stilte’, maar ons de stilte ook
laten ervaren. Henk Jongerius zal in zijn lezing reflecteren op
‘stilte’ vanuit verschillende spirituele tradities. Vervolgens
zullen we in twee groepen uiteen gaan om zelf te ervaren wat
stilte en verstilling met ons doen. Maria van Mierlo en Henk
Jongerius begeleiden ons hierbij vanuit respectievelijk de
cisterciënzer en dominicaanse traditie. In de middag is er ruimte
om – in groepjes – van gedachten te wisselen over het werken
met stilte in de eigen werkpraktijk, waarna we hierover met de
sprekers in gesprek gaan. Door de dag heen oefenen we onder
begeleiding van Maria van Mierlo met ‘stil worden’ in de drukte
van alledag."
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Cisterciënzer leek,
auteur, geestelijk
begeleider

Roos Mulder
dagvoorzitter
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LOCATIE
Bartholomeus
Gasthuis in Utrecht

Geestelijk verzorger

PROGRAMMA
09.30

Ontvangst met koffie en thee

10.00

Welkom

10.10

Stil worden met Maria
van Mierlo

10.20

Lezing door Henk Jongerius

11.00

Koffie en thee

11.15

De stilte opnieuw ervaren;

'Heerlijk om weer eens wat
collega's te zien en de tijd te
hebben met elkaar.'

- een groep onder leiding van
Maria van Mierlo in de
cisterciënzer traditie
- een groep onder leiding van
Henk Jongerius in de
Dominicaanse traditie

13.50

de brug slaan naar het werk
(in kleine groepjes)

14.30

Koffie en thee

12.30

Lunch

14.45

In gesprek met de sprekers

13.30

Praktische mededelingen

15.45

Afronding

13.40

Terug naar de stilte met
Maria van Mierlo

16.00

Nazit met borrel

AANMELDEN LANDDAG
KATHOLIEKE SECTOR
Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier op:
https://vgvz.nl/sectoren/katholiek/
De kosten voor de dag bedragen 79,- euro.
Geef bij het aanmelden ook aan of je dieetwensen hebt.

