Begeleiding

Praktisch

De Indische kunstenares Lucy D’Souza
raakte in Vlaanderen bekend met haar
hongerdoek ‘Bijbelse vrouwenfiguren als
wegwijzers naar het Rijk Gods’ (1990). In
haar schilderijen maakt ze de verbinding
tussen haar christelijke geloof en haar
Indische cultuur. De elementen aarde, water,
lucht, vuur en ether zijn de steeds
terugkerende thema’s om haar
eenheidsgevoel met de Schepper en de hele
schepping vorm te geven. Haar kunst draagt
een uitgesproken ecologische boodschap.

Verblijfadres

Wies Beckers werkt als verpleegkundige en
begeleidt als pastor bezinningen waarbij ze
de schilderijen van Lucy als vertrekpunt
neemt. Ze is geboeid om met mensen een
weg naar binnen te gaan en o.a. via de
sacrale dansen de innerlijke krachtbronnen te
(her)ontdekken.
Tinne Grolus: als stafmedewerker bij TAU –
franciscaanse spiritualiteit vandaag, verdiept
ze zich in Franciscus en Clara van Assisi, een
rijkdom die ze graag met anderen deelt.

Ter Loo
Torhoutsesteenweg 56
8210 Loppem
www.terloo.be - tel. (0032) (0)50 84 05 19

ONTMOETEN
DOET ER TOE!

Ter Loo is bereikbaar met het openbaar
vervoer vanuit Brugge Station: Bus lijn 72
(Loppem - Zedelgem - Merkemveld), halte
Heidelberg. Te voet naar de rotonde richting
Torhout. Na 500 meter ligt het domein aan je
rechterkant. Ook mogelijk is lijn 74 (Torhout Roeselare), halte Ter Loo. Voor
uurregelingen zie www.delijn.be
Deelname in de kosten
Overnachting, maaltijden en inhoud: tussen
60 en 70 euro, naargelang het aantal
deelnemers. Er wordt gevraagd om je eigen
bedlinnen mee te brengen.
Wie deelneemt zonder overnachting, betaalt
50 euro.
De eerste avond brengen we onze eigen
(brood)maaltijd mee. Voor drank wordt
gezorgd.

Clara en Franciscus
ontmoeten
in jezelf en in de ander

Hoe inschrijven?
Je kan inschrijven tot 23 september via email: wiesbeckers@live.be of telefoon: 016-60
89 36.
Je inschrijving is definitief na het storten van
35 euro op IBAN BE65 9792 4945 4396. De
rest van het bedrag kan ter plaatse betaald
worden.

Midweekend
28 en 29 september

Inhoud

Programma

Op het einde van de vredesweek ‘Ontmoeten
doet er toe’ willen we je uitnodigen om even
stil te staan en op zoek te gaan hoe we Clara
en Franciscus ook vandaag nog kunnen
ontmoeten in onszelf en in anderen.

Zaterdag 28 september

We gaan samen op weg met Franciscus en
volgen hem bij zijn ontmoeting met de
melaatse, met Clara, de paus, de sultan, de
wolf van Gubbio… Al deze ontmoetingen
hebben ons iets te vertellen over het anderszijn van de ander en hoe we daar mee
kunnen omgaan op een verfrissende manier,
trouw aan onszelf. Is een dialoog mogelijk,
kunnen we elkaars verscheidenheid
respecteren en van harte ‘vrede en alle
goeds’ wensen?
Tijdens dit midweekend op het mooie domein
van Ter Loo, laten we ons inspireren door de
wijsheid van Franciscus’ levenswandel. We
worden daarin begeleid door de kunstenares
Lucy D’Souza. Vanuit haar Indische cultuur
brengt ze ons in contact met een dieper
verlangen naar eenheid met de Goddelijke
Liefde, de mens en heel de schepping.
Wies Beckers ondersteunt de creatieve
werkvormen om onze verbondenheid met ‘Al
wat is’ aan te wakkeren.

17.00 u.
Welkom en kennismaking met Lucy, met haar
werken, met elkaar
& verdieping over de persoonlijkheid van
Clara en Franciscus
19.00 u.
Avondmaal: samen eten we onze
meegebrachte picknick op (drank wordt
voorzien)
20.00 u.
Sacrale dansen: de verbondenheid met jezelf,
de ander en dé Ander

13.00 u.
Middagmaal
14.15 u. – 15.30 u.
Verdieping van het thema
‘Dialoog: positief omgaan met verschillen’
Eenvoud, kwetsbaarheid en verbondenheid
in ons eigen leven
& op maatschappelijke vlak
15.30 u.
Creatieve verwerking: een mandala maken
als symbool van eenheid
16.30 u.
Afsluitende bezinning

Zondag 29 september
07.30 u.
Meditatieve wandeling
08.00 u.
Ontbijt
09.00 u.
Verkenning en verdieping van het thema
‘Ontmoeting met het anders-zijn van de
ander’ in het leven van Clara en Franciscus
& in ons eigen leven
11.00 u. – 12.30 u.
Creatieve verwerking: kleimeditatie

17.00 u.
Wel thuis!

