vanaf 21 mei 2019

CURSUS

Van studeerkamer
naar kloostercel
VERRIJK JE
SPIRITUALITEIT

Inspiratie voor contemplatief
predikantschap

Wat zou er met je
predikantschap gebeuren
als je er radicaal voor
kiest om de ruimte waar
je meestal werkt en bidt
van ‘studeerkamer’ te
veranderen in ‘kloostercel’?

Ontdek contemplatie
als inspiratiebron
Ga aan de slag met de
inrichting van je ‘kloostercel’
Zet je predikantschap op een
spiritueel vernieuwend spoor
Verdiep je in oude spirituele
teksten voor een hernieuwd
leven met de Heer
Inspiratie voor contemplatief
predikantschap

In deze cursus neemt Jos Douma je mee in een
proces waarin je op zoek gaat naar de betekenis
van monastieke inspiratie voor je predikantschap.
Vragen die aan de orde zullen komen, zijn bijvoorbeeld: Wat zijn de kenmerken van monastieke
spiritualiteit? Hoe kun je van manager weer mystagoog, en van ‘people-manager’ weer ‘Godzoeker’ worden? Wat is het verschil tussen bidden in
je studeerkamer en studeren in je kloostercel?
We nemen de ‘kloostercel’ als metafoor voor de
spirituele binnenkant van het predikantschap.
Zo’n kloostercel moet worden ingericht. Hoe ziet
die inrichting eruit? Hoe nodigt de ruimte uit tot
het beoefenen van stilte en contemplatie? Wanneer breng je er tijd door en hoeveel tijd? Wat zou
dit alles doen met je spiritualiteit, met je prioriteiten, met de invulling van je roeping?
Hierover gaan we tijdens deze cursus in gesprek
om elkaar te inspireren om nieuwe stappen te
zetten op de weg naar een meer contemplatief
predikantschap. Daarbij lezen we uit klassieke
spirituele teksten. De belangrijke tekst die we
intensief zullen lezen en bestuderen is De Gulden
Brief van Willem van Saint Thierry.
MEER INFORMATIE
www.pepredikanten.nl/kloostercel

DOCENT

Dr. Jos Douma
is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle,
hij doceert het vak Christelijke Spiritualiteit
aan de ETF in Leuven en biedt vanuit ‘School
voor Spiritualiteit’ voor verschillende doelgroepen onderwijs en oefening in spiritualiteit
aan. Hij schreef meerdere boeken over
spiritualiteit en over kerk zijn.
Zie ook www.levenindekerk.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE
KOSTEN

€ 395,- p.p.
CURSUSDAGEN

21 mei, 4 juni en 18 juni 2019,
van 11.00 tot 15.00 uur (plan de dag vrij).
UITERSTE INSCHRIJFDATUM

7 mei 2019, via
www.pepredikanten.nl
LOCATIE

Theologische Universiteit Kampen
AANTAL DEELNEMERS

min. 8 - max. 12
OMVANG 3 EC

9 uur college + 75 uur literatuurstudie, praktische oefening en
reflectieverslagen

