UITNODIGING

zaterdag 4 maart 2017

Vierendag
Thema: Uit onze schatkamers
Inleiding door filosoof en schrijfster

Désanne van Brederode
De diverse religieuze tradities herbergen vele schatten. Welke zijn de moeite waard om mee te nemen en hoe poetsen we deze schatten op zodat ze
ook vandaag de dag een prominente plaats kunnen krijgen? Vinden we ook
inspiratie in andere religies? En hoe dan?
Ontmoet de auteurs van Vieren van het afgelopen jaar. Zij zullen in diverse
workshops met ons op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen:
Enis Odaci Voorzitter Stichting Humanislam, publicist en spreker
Workshop: De Koran als schatkamer van de islamitische traditie
Holkje van der Veer Dominicanes, agoge en jongerenwerker
Workshop: De Dominicaanse traditie als schatkamer
Piet van Midden Universitair docent Hebreeuws en predikant
Workshop: Medigese; ontdekkingstocht in bijbelse verhalen
Felicia Dekkers Neerlandica, theologe en beeldredacteur
Workshop: Beeldmeditatie; kijken naar religieuze kunst
Jerry Korsmit Musicus en dirigent van o.a. Ekklesia Breda
Workshop: Zingen uit de traditie van de Ekklesia
Sietze Graafsma Internist en deskundige zenmeditatie
Workshop: Zenmeditatie en de christelijke traditie
Joost Jansen Norbertijn en directeur van Berne Media
Workshop: Traditie in de liturgie
In de middag verkennen we de schatkamers van de Abdij met een bezoek
aan de boekhandel, een rondleiding door de abdij en langs de iconen en
een proeverij met producten van en rond de abdij (bier, kaas en honing).

Meld je nu aan!

Datum:		
Zaterdag 4 maart
Plaats:		
Abdij van Berne Abdijstraat 49 Heeswijk
Tijd:		
10.00 uur tot 16.00 uur
Kosten: 		
€ 35,- (inclusief koffie/thee, een lunch en de proeverij)
Aanmelding:
Per e-mail op activiteiten@bernemedia.com 		
		
of telefonisch: 0413-293480
Betaling: 		
Uw aanmelding is definitief na ontvangst 		
		
van betaling van € 35,- pp op
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