Welkom in ons
Clarissenklooster Sint Josephsberg te Megen

“Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.”
(Johannes 15:5)

Website: www.clarissen.nl/megen

Meditatieprogramma 2018
“LEVENSVOLHEID”
in het Clarissenklooster
Sint Josephsberg in Megen

Christelijke Meditatie

Meditatieprogramma 2018
“TOEWIJDING”
26 februari – 1 maart 2018
“GROEI”
30 april - 3 mei 2018
(voor jongeren)

in Gebaar & Beweging
Thema: “LEVENSVOLHEID”
Ja, wie wil dat niet? Iedereen wil toch graag een mooi, goed en vruchtbaar
leven leiden en hebben?! Maar wij weten en ervaren ook dat dat niet zo maar
gebeurt. Dat vraagt om toewijding, volharding en doorzettingsvermogen.
Het is nodig om zich dit te realiseren en hiervan bewust te zijn. Om dit te
bereiken is het goed om af en toe te bezinnen en zichzelf af te vragen o.a.
“Wat betekent het leven?”
Wij zien en ervaren dat het leven ook een groeitijd en ontwikkeling heeft. Kort
samengevat: een tijd van voorbereiding of toewijding, groei, vruchtbaarheid,
voluit leven en dankbaarheid. Iedere tijd heeft volle aandacht en goede zorg
nodig, zodat je de kans krijgt om te leven en te groeien tot volheid. Hiervoor
is bezinning – nadenken in het stille gesprek met God, de Bron van jouw
leven – heel belangrijk, om jou te helpen tot de zuiverheid van jouw kijken en
deze verder te beleven. Evenals samen praten, je ervaringen met elkaar
delen, elkaar steunen, om samen onderweg te zijn. Dat kan gebeuren o.a. in
individueel of gezamenlijk gebed en meditatie.
Daartoe bieden wij u een aantal weekenden en midweken in ons klooster
voor gezamenlijke meditatie onder begeleiding.
De data staan hiernaast vermeld. Aan jongeren tussen 18 en 35 jaar die in
de leeftijd van groei en bloei zijn, wat om extra aandacht en zorgen vraagt,
geven wij ook extra aandacht.
Willen wij ons leven echt volop in groei, bloei en vruchtbaarheid laten zijn?
Zoek dan de tijd en het thema op die voor jou passen, en neem contact op
met zuster Paula Suwartini OSC.
Moge het licht jouw pad verlichten, en graag tot ziens!

“VRUCHTBAAR”
30 juli - 2 augustus 2018
“VOLUIT LEVEN”
26 - 28 oktober 2018
(voor jongeren)
“DANKBAAR LEVEN”
2 - 4 november 2018
Kosten
Weekend Volwassenen € 127,50
Weekend Jongeren € 76,50
Midweek Volwassenen € 191,25
Midweek Jongeren € 115,00
Inschrijfgeld € 15,00
U kunt het inschrijfgeld of het totaalbedrag overmaken naar:
rekeningnummer NL11TRIO 0390 3841 00 t.n.v. Zusters Clarissen
onder vermelding van de datum van uw keuze.
Contact informatie
Zuster Paula Suwartini OSC
Clarastraat 2
5366 AK Megen
Telefoonnummer 0412-462314
E-mail: zrpaula.suwartini@gmail.com

