
zaterdag 10 november 2018 - Abdij van Berne

Inspiratiemiddag  

THOMAS MERTON

bestel al uw boeken op www.berneboek.com

50 jaar geleden overleed Thomas Merton. In 
1948 verscheen zijn bekeringsverhaal 
The Seven Storey Mountain – Louteringsberg, 
dat hem op slag tot de meest gelezen monnik 
van dat moment maakte. Hij was het klooster 
ingegaan om in contemplatieve afzondering 
heilig te worden. Hij kwam er echter achter 
dat dit niet zo werkte en dat ook een monnik 
met die wereld verbonden is en blijft. Dus 
verscheen er van hem, naast boeken over 
contemplatie, ook steeds meer werk waarin 
hij de maatschappelijke consequenties van 
het christendom onder de aandacht bracht. 
Met name zijn kritiek op de wapenwedloop 
werd hem niet in dank afgenomen, maar 
heeft nog niets aan actualiteit verloren. 
Als pionier van de interreligieuze dialoog 
correspondeerde hij met religieuze leiders 
van zeer uiteenlopende tradities.

Thomas Merton is nog steeds voor velen een 
bron van geestelijke inspiratie, een denker 
die vragen stelde bij de zekerheden van zijn 
tijd, een man van dialoog die zich inzette voor 
vrede tussen volken en religies.

Zaterdag 10 november spreken
Fred van Iersel (Merton en geweldloosheid), 
Jim Forest (auteur van Leven met wijsheid, 
een biografie van Thomas Merton) en 
Willy Eurlings samen met Dirk Doms (samen-
stellers van het boek Thomas Merton: We zijn 
al één. Woorden voor elke dag van het jaar) 
over hun grote inspirator: Thomas Merton.
z.o.z.

UITNODIGING



Datum: Zaterdag 10 november 2018 
Plaats: Abdij van Berne, abdijstraat 49,
 5473 AD Heeswijk
Aanvang: 14.30 uur
Programma: 14.30 uur 
  Welkom en uitreiking van het eerste exem-
  plaar van We zijn al één. 
 14.40 uur
  Lezing door Fred van Iersel, 
  Thomas Merton en Geweldloosheid
 15.10 uur
  Lezing door Jim Forest (Engelstalig)
  One Foot in the Wilderness, 
  One Foot in the World
 15.40 uur
  Voordracht door Willy Eurlings en Dirk Doms 
  Opmerkingen van een schuldige toeschouwer,
  een bloemlezing 
 16.10 uur  
  Napraten met een drankje en signeren in de
  boekhandel, gelegen op het terrein van de 
  Abdij van Berne.
Entree: De entree bedraagt € 15,-  (incl. consumpties)
 Wij verzoeken u plaatsen te reserveren per 
 e-mail op  activiteiten@bernemedia.com. 
 Aanmelding is definitief na ontvangst van 
 betaling van € 15,- p.p. op bankrekening
 NL19 INGB 0000 825536 t.n.v. Boekhandel
 Berne onder vermelding van Inspiratiemiddag
 Thomas Merton 10 november en uw naam.

Graag tot zaterdag 10 november!

WELKOM bij de inspiratiemiddag rond 
Thomas Merton

bestel al uw boeken op www.berneboek.com

Het diepste niveau van communicatie is niet communicatie 
maar verbondenheid. Het is woordeloos. Het gaat voorbij 
aan woorden, aan spreken, aan concepten. We ontdekken 
geen nieuwe eenheid, maar een oude. We zijn al één, maar 
denken dat we het niet zijn. We moeten onze oorspronkelijke 
eenheid herstellen. We moeten worden wat we al zijn. 
      Thomas Merton

Actie is liefde die zich 
naar buiten keert, naar 
andere mensen. 
Contemplatie is liefde die 
zich naar binnen keert, 
naar de goddelijke oor-
sprong. 
Actie is de stroom,
contemplatie is de bron.

Thomas Merton


