BEZIELINGSDAG 2014
INSPIRATIE DIACONALE SPIRITUALITEIT

Zaterdag 27 SEPTEMBER 2014

“Wat wilt U dat ik voor U doe?”

WAT WILT U, DAT IK VOOR U DOE?
Over Franciscus van Assisi, paus Franciscus
en de beleving van armoede
Franciscus van Assisi koos voor vrijwillige armoede. Paus Franciscus
roept ons op als kerk en gelovige naar buiten te treden. Hij vraagt
ons bij de armen en behoeftigen te zijn. Om bij de armen te zijn
moet de kerk zich afstemmen op hen, zelf arm worden. Wat vraagt
dat van ons aan liefde en het doen van gerechtigheid?
De franciscaanse traditie geeft richting in de zorg voor de naaste.
Aanvoelen wat van betekenis is voor de ander en daarmee nood
lenigen vraagt afstemming. Vanuit het franciscaanse gedachten‐
goed zullen we verder worden ingewijd in een diaconale
spiritualiteit van afstemmen op onszelf en de ander.
Laat u bezielen door te luisteren, zingen, aandachtig te lezen en het
gesprek met elkaar. De inhoud van de dag wordt verzorgt door dr.
Willem Marie Speelman, medewerker franciscaans studiecentrum,
docent christelijke spiritualiteit en musicus. Pater Roland Putman,
franciscaan, diaconaal werker en pastoor in Beverwijk ondersteunt
deze diaconale dag van harte en werkt mee aan het middagdeel.
Inhoud van de lezing


Het christendom is een gave en een opgave van menswording



Menswording houdt in arm worden met de armen



De verhalen van mensen dragen sporen van hun (en ons)
verlangen

Programma
9.30 uur: Ontvangst met koffie
10.00 uur: Lezing en muziek
11.00 uur: Koffiepauze
11.15 uur: Onderlinge uitwisseling met richtvragen
12.15 uur: Stille tijd
12.30 uur: Lunch
13.45 uur: Inleiding Lectio Divina*
14.15 uur: Oefenen met Lectio Divina op een diaconale casus
15.30 uur: Muziek en afsluiting met voorbeden
16.00 uur: Uitzwaaien

*Lectio Divina is een spirituele praktijk bij monniken, waarbij Gods
Woord aandachtig en indringend wordt gelezen. Deze praktijk
behoort tot het gebed van de monniken. Ook op de
lekenspiritualiteit heeft de lectio divina een belangrijke invloed
gehad. We oefenen deze methode op een hulpaanvraag uit de
praktijk van de diaconie.

Praktische gegevens
Plaats

Missionair Diocesaan Centrum
OLV ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo

Datum

27 september, ontvangst vanaf 09.30 uur

Telefoon

06‐51285955 Anita Witte

Routeplanning

zie: www.olvternood.nl

Parkeren

op parkeerterrein Bedevaartsoord

Kosten

5 euro te betalen bij binnenkomst

Lunch

wordt u aangeboden.

Aanmelding

Graag ontvangen wij uw opgave , digitaal
awitte@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl of
per post voor 17 september .

Organisatie

Dienst Diocesane Caritas Bisdom Haarlem‐
Amsterdam. Contactpersoon: Anita Witte

Dienst Diocesane Caritas Bisdom Haarlem‐Amsterdam
Postadres
Postbus 1053
2001 BB Haarlem
Email
caritas@bisdomhaarlem‐amsterdam.nl
Telefoon
023‐5112600

Aanmeldstrook Bezielingsdag 2014
Inspiratie diaconale spiritualiteit
27 september 2014 in Heiloo
Naam:
(dhr./mevr.*)……………………………………………………………………
Naam:
(dhr./mevr.*)……………………………………………………………………
Naam:
(dhr./mevr.*)……………………………………………………………………

PCI/parochie ……………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer…………………………………. …………………………
E‐mailadres ……………………………………………………………………..
Meldt / melden zich aan voor deelname aan de
Bezielingsdag 2014

