
De Westerhelling, Stiltehuis , 16 oktober 2015

Beste mensen,

In deze brief vind je een aanbod van de Westerhelling, wat start aan het begin van het komende nieuwe
jaar 2016:

Een kennismakings-weekend + 5 zaterdagochtenden

Etty Hillesum (Middelburg 1914-Auschwitz 1943) kreeg grote bekendheid door de publicatie van haar
dagboeken en brieven die zij schreef rond haar 28ste levensjaar in de periode maart 1941-september 1943.
Haar geschriften zijn een krachtig en zeer levendig persoonlijk en spiritueel document.

We gaan veel directe tekstfragmenten van Etty lezen en laten ons daarin leiden door literatuur van Dr.
Ria van den Brandt: “Steeds een ander uitzicht” Het boek is verschenen begin oktober 2015. Je kunt het
boek verkrijgen via de boekhandel.

Data, tijd en plaats
Het kennismakingsweekend is in het Stiltehuis van vrijdagavond 22 januari 20.00 uur tot
zondagmiddag 24 januari 15.30 uur 2016.

De zaterdagochtenden zijn in het Fraterhuis de Westerhelling:
27 februari 2016,
2 april 2016
7 mei 2016
11 juni 2016
2 juli 2016.
Tijd: van 9.30-13.00

Alleen op 2 juli is de bijeenkomst van 9.30 – 15.00 uur om deze serie mooi en goed af te sluiten.

"AANDACHTIG OP WEG
met

ETTY HILLESUM"

- Worden die je bent -



Wat ga je doen, als je meedoet?
Je leest thuis korte teksten en gaat met verdiepende vragen en schrijfopdrachten aan de slag of voor wie
wil, met anderszins creatieve vormen van verwerking. Zo kom je op het spoor van jouw ervaringen
rondom de thema’s uit het boek. In het samenkomen rond de tafel deel je wat je wilt delen en je hoort
anderen. Zo vindt je nieuwe verdiepende inspiratie en reisgenoten voor het gaan van jouw weg.

Aantal deelnemers: 8-10

Kosten
Voor het weekend en voor alle zaterdag bijeenkomsten wordt een vergoeding gevraagd van € 80. Voor
inkomens onder € 700 per maand geldt € 60.
Het bedrag is inclusief de begeleiding, het weekendverblijf, koffie en thee voor alle bijeenkomsten. Voel
je vrij om te melden als het voldoen van het bedrag een probleem is.
Je kunt het bedrag in gedeelten betalen. Je inschrijving is definitief als je een bedrag betaald hebt. Je kunt
het bedrag overmaken op bankrekening NL25 RABO 0119. 42. 38. 71 t.n.v. Congregatie Fraters Maristen
Nederland, Nijmegen o.v.v. aandachtig op weg.

Begeleiding:
Elisabeth Wiersma en Jacques Scholte

De Thema’s van de bijeenkomsten
(gebaseerd op hoofdstukjes uit het bovengenoemde boek):

Kennismakingsweekend 22 – 24 januari 2016:
Kennismaken met elkaar en met Etty Hillesum.
Start en eerste thema: Chaos en Discipline

27 februari:    Lezen, Schrijven en Getuigen
2 april:           Oorlog en Verzet
7 mei:            Wijsheid
11 juni:          God
2 juli:             Lichaam, Liefde, Leven

De bijeenkomsten vormen een geheel. We gaan er vanuit dat je in principe elke keer aanwezig bent.

Spreekt het je aan?
Meld je voor 1 december aan bij Jacques: j.scholte@maristen.nl
Deelname op volgorde van aanmelding.
Nadere inhoudelijke informatie over Aandachtig op Weg met Etty Hillesum volgt vóór de Kerst

Wij kijken uit naar jullie reacties. En voel je uiteraard vrij tot elk antwoord.

Van harte een groet vanaf de Westerhelling,

Elisabeth Wiersma
Gerard de Haan
Jacques Scholte


