INSCHRIJFKAART
(Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling)
VOORNAAM + NAAM: .....................................................................

Radicaal leven als christen

VOLLEDIG ADRES: ..………………………………...….......……...
……………………………………………………………….………...

Thomas Mertons betrokkenheid bij de wereld

………………………............................................................................
TELEFOON: …...................................................................................
E-MAILADRES: ......…………………………………………………..
SCHRIJFT IN VOOR ….. PERSOON / PERSONEN EN BETAALT HIERBIJ
… X €135,- PER PERSOON VOOR GERENOVEERDE KAMER*
… X €120,- PER PERSOON VOOR GEWONE KAMER
+ EXTRA (ALS U LAKENS WIL): ….... X € 8 PER PERSOON EN
+ EXTRA (ALS U HANDDOEKEN WIL): ......X € 2 PER PERSOON
OP REKENING: NL68 TRIO 0254 8202 39 (BIC-CODE: TRIONL2U)
T.A.V. STICHTING THOMAS MERTONVRIENDEN VAN DE LAGE LANDEN
EXTRA-WENSEN:
O VEGETARISCHE MAALTIJDEN
O MEEREIZEN MET ANDERE DEELNEMER
O GRAAG EEN TWEEPERSOONSKAMER MET …........................
HOE AANMELDEN ?
- VIA E-MAIL (BIJ VOORKEUR): weekend@thomasmerton.nl.
WILT U IN DAT GEVAL IN UW MAIL ALLE BOVENSTAANDE
VRAGEN BEANTWOORDEN?
- PER POST: MERTONVRIENDEN, LEONIE EURLINGS,
TORENSTRAAT 19, NL 3732 DW DE BILT
*) Het gaat om 7 kamers. We stellen voor dat mensen met een beperking voorrang
krijgen en mensen die om of een andere reden op een kamer met meer comfort
aangewezen zijn.

Met Dirk Doms en Gerard Moorman

30ste Mertonweekend
Abdij van Orval
16-18 oktober 2015

In dit weekend hebben we oog voor de inspiratie van twee sterke
vrouwen die Thomas Merton hebben geïnspireerd en beïnvloed,
en we denken na over monasticisme en de wereld, mede vanuit de
gedachte geformuleerd door een monnik uit de vierde eeuw :
“Monnik is hij, die uitwendig van iedereen gescheiden is,
maar van binnenuit des te dieper met iedereen en met alles
verbonden blijft”

WELKOM IN ORVAL

Dit keer verblijven wij opnieuw in Orval, in Zuid-België, bij een
levende monastieke gemeenschap. Een bijzondere plek, waar een
reusachtige Maria naast cisterziënzer heiligen over het klooster en
de aanpalende ruïnes waken. Wij verblijven in traditionele nette
maar sobere gastenkamers, maar er zijn ook een zeer beperkt aantal
gerenoveerde dubbele kamers, met eigen WC en douche.

Wij maken kennis met:
BARONES CATHERINE DE HUECK
DOHERTY:

Dirk Doms herleest met ons Mertons
brieven aan de barones en haar
brieven aan hem. Zo komen wij op
het spoor van de inspiratie van deze
geëngageerde dame, die Merton op
zijn levensweg beslissend beïnvloedde
en die ook de stichteres werd van de
Madonna House-beweging.
DOROTHY DAY:

Gerard Moorman van het
Jeannette Noëlhuis in Amsterdam,
dat deel uitmaakt van de Catholic
Worker beweging, spreekt over
haar en haar visie, vanuit zijn werk
en ervaringen met geïllegaliseerden
– of voor Belgen uitgeproceerden
–en vanuit de briefwisseling tussen
Merton en Day.

De Thomas Mertonvrienden
zijn een groep Nederlanders en Vlamingen die elkaar vinden
in de belangstelling voor het werk en het gedachtegoed van de
Amerikaanse trappist Thomas Merton (1915-1968).
Vanuit dat enthousiasme stelt de stuurgroep zich ten doel de
boeken en de inspiratie van Merton te bestuderen, beschikbaar
te maken en onder de aandacht te brengen, in Vlaanderen en
Nederland.

Vier keer per jaar verschijnt het Contactblad Mertonvrienden
Een proefnummer kan u aanvragen via onderstaand mailadres (bij
voorkeur) of een van de onderstaande adressen:
Secretariaat @ thomasmerton.nl (spaties weghalen)
voor België:
Jan Glorieux, Kapellestraat 53, 8573 Tiegem
voor Nederland:
Willy Eurlings, Torenstraat 19, 3732 DW De Bilt

