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Gezocht & gevonden…

Zeven lezingen over geleefde spiritualiteit

Spiritualiteit is in. Spiritualiteit doet ‘t ‘m. Om de haverklap is er wel weer
ergens een jaar, maand, week of dag ‘van de spiritualiteit’, zij het dan wel in
de breedst mogelijke opvattingen van het woord. Wat is er niet allemaal te
doen rond mindfulness, meditatie, yoga, esoterie en noem maar op. En bij
veel gaat het op vandaag om een spirituele beleving ervan. Kortom,
spiritualiteit is in.
Wat is spiritualiteit? Als je eens een week heel gericht tijdschriften, kranten,
boeken, social media en tv bijhoudt op dit specifieke punt, dan kun je al
meteen een groslijst maken van betekenisvelden: een zoektocht naar
zichzelf, beseffen wat je levensdoel is, betekenis en diepgang geven aan het
leven, de beweging in de mens die zin zoekt en vindt, een bepaalde kijk op
zaken, inhoudelijk invulling geven aan de dingen die gebeuren, een diepere
waarheid of geheim op het spoor komen, de basis van waaruit keuzes
gemaakt worden, het bepalend principe dat uitmaakt hoe iemands leven
verloopt en welke wegen men kiest... voila, een rondje dagbladen, talkshows
en (serieuze) tijdschriften. ‘Men’ is het er dus over eens dat spiritualiteit te
maken heeft met iets dat onszelf overstijgt. Spiritueel bezig zijn heeft te
maken met dieper doordringen in waar we mee bezig zijn en het bewuster
beleven van gevoelens en gewaarwordingen daarbij. Spiritualiteit heeft te
maken met je innerlijk leven en beleven.
De actualiteit – crises, oorlog, leven op de waan van de dag - doet wellicht
menigeen naar een diepe spiritualiteit verlangen, die bevrijdt van angst en
zorgen en aansluit bij het verlangen naar geluk en waarheid.
Mogen we spiritualiteit dan op dit punt in verband brengen met ons geloof?
Geloof wil zeggen contact met God, ontmoeting met de Heer. Waarbij het
altijd zo is in ons geloof dat het niet de mens is die God uitvindt, maar dat het
God is die ons mensen zoekt. En waar die mens geraakt wordt door Gods
aanwezigheid – hoe dan ook – daar mogen we spreken van mystieke
ervaring, spiritualiteit. En tegelijk vraagt dat aangeraakt worden door God om
een antwoord van de mens; een antwoord dat leidt tot engagement...
Dat antwoord van de mens kan op vele wijzen gegeven worden. De Kerk kent
door de eeuwen heen grote ‘spiritualiteiten’ en geestelijke families. In deze
lezingenreeks maken we (hernieuwd) kennis met deze bronnen van
christelijke spiritualiteit en zoeken we naar hoe ze vanuit hun rijke en levende
traditie ons hier en nu in ons leven kunnen inspireren.

Nadat in 2020-2022 een twaalftal bijeenkomsten zijn aangeboden in
het kader van liturgische vorming, staan er voor het studiejaar 20222023 zeven bijeenkomsten gepland met christelijke spiritualiteit als
thema. Monniken, paters, zusters en priesters spreken over de
spiritualiteit van hun eeuwenoude orden en hoe die spiritualiteit
mensen van nu kan inspireren.
De bijeenkomsten vinden plaats in de koorbanken van de Paterskerk
te Venray (Leunseweg), telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur. Na een
kort gebedsmoment is het woord aan de spreker. Na de pauze is er
gelegenheid tot vragen en gesprek. We sluiten de avond met een kort
gebedsmoment.
Ter info: in de Paterskerk is voorafgaand aan de voordrachten een
reguliere avondmis om 18.30 uur. Ook op 1 november en 2 februari!
Aanmelden is dringend gewenst (activiteiten@sgv-roermond.nl).
Als tegemoetkoming in de kosten wordt per avond
een bijdrage van € 5,- gevraagd, ter plekke te voldoen.

De afbeelding op de voorkant en hierboven staat naast de Grote Kerk te
Venray en is van de hand van Jef Courtens uit 1999. De initiatiefnemers
wilden met het beeld een huldeblijk geven aan de religieuzen die eeuwenlang
in en vanuit de twaalf kloosters te Venray een bijdrage leverden aan de
Venrayse samenleving. Zij leverden vanuit hun eigen spiritualiteit en charisma
- veelal op de achtergrond - een onbaatzuchtige en duurzame bijdrage aan de
opbouw van de samenleving.
Website Academie Rolduc

www.sgv-roermond.nl

4 okt

benedictijnen

dinsdag

abt Henry Vesseur OSB
Sint Willibrordsabdij Doetinchem

1 nov
dinsdag

ursulinen
zr. Angélique van Laarhoven o.s.u.
Inleiding door deken Ed Smeets over de lange traditie
van de aanwezigheid van kloosters in Venray, die met
het afscheid van de ursulinen eind 2022 eindigt.

22 nov

trappisten

dinsdag

br. Bruno Wilderbeek ocso
Abdij Maria Toevlucht Zundert, thans
kluizenaar te Bergen

12 jan

jezuïeten

donderdag

Pater Ward Biemans SJ

2 feb

minderbroeders franciscanen

donderdag

br. Hans-Peter Bartels ofm
nota bene 2 februari: Dag van het religieuze leven!

2 mrt

dominicanessen

donderdag

zr. M. Amata Mueller o.p.
Klooster
Sint Rosa van Lima Sittard

18 apr

norbertijnen

dinsdag

Jos Bielen o.praem.
Abdij Averbode

