
  7 december 2019 
10.00 - 16.00 uur 

Boskapel Graafseweg 276 Nijmegen

      
Deze dag is tot stand gekomen in samenwerking met:

   Stadsklooster Mariken, Landelijk netwerk Augustijns Verband en                                                                                

   Kapelgemeenschap Ter Linde in Uden.                                                                        
Meer informatie kunt u vinden op:                                                       
www.boskapel.nl    www.kapelgemeenschap.nl   www.augustijnsverband.nl


Geloofsgemeenschap

‘Groeien aan elkaar’

http://www.boskapel.nl
http://www.kruisherenkapel.nl
http://www.augustijnenverband.nl
http://www.boskapel.nl
http://www.kruisherenkapel.nl
http://www.augustijnenverband.nl


Programma:   themadag Gemeenschapsvorming

 9.30 uur                    inloop koffie en thee     
10.00 - 10.15 uur       opening dagvoorzitter Els Verheggen  

10.15 - 11.15             lezing  Pierre Paul Walraet,osc 
11.15 - 12.00              vragen en gesprek met het publiek

12.00 - 13.00            lunch

13.00 - 13.20            inleiding  workshop  Henk Trimbach

13.30 - 14.30            workshop bouwstenen maken voor 
           gemeenschapsvorming

14.30 - 14.45             theepauze
14.45 - 15.15            plenaire toelichting van de bouwstenen

15.15 - 15.25            slotwoord dagvoorzitter
15.30 - 16.00            slotviering o.l.v. Joost Koopmans osa

Napraten en genieten van een drankje en een hapje

Thema van deze dag : 

Geloofsgemeenschap = groeien aan elkaar?!
Hoe verbondenheid kan groeien door te delen in elkaars geloof, 

in liefde en vriendschap.

Wij hebben allemaal in ons leven te maken met gemeenschapsvorming, 
in groot of klein verband. Denk aan het gezin, familie, vrienden, de buurt, 
vereniging.  We bewegen ons in groepsverbanden op school, het werk of 
binnen een geloofsgemeenschap.
In deze tijd van individualisering is de behoefte aan nieuwe vormen van 
(geloofs)gemeenschappen belangrijk. Deze behoefte komt voort uit de 
wens om als mens te kunnen groeien, in liefde en verbondenheid. We 
hebben de ander nodig om met inzet en overgave gezamenlijke doelen 
te kunnen bereiken.

Vele aspecten van gemeenschapsvorming komen deze themadag aan 
bod, waarbij de menselijke en meer praktische aspecten aan het licht 
komen.
Tijdens de ochtend zal pater Pierre Paul Walraet, kruisheer, ingaan op de 
visie van Augustinus op gemeenschapsleven en op welke wijze een 
geloofsgemeenschap hier vandaag de dag nog zijn inspiratie uit kan 
halen. Dit alles vanuit de christelijke traditie.

In de middag zullen we op interactieve wijze op zoek gaan naar 
mogelijkheden en valkuilen bij gemeenschapsvorming in geloofsverband 
of bredere zin. Hoe kunnen we bouwstenen aandragen of bouwstenen 
zijn?

Locatie :      Graafseweg 276. Nijmegen
Opgeven:    vóór 1 december bij info@boskapel.nl  of               
info@kapelgemeenschap.nl  of info@augustijnsverband.nl
Kosten:       richtprijs €20,- inclusief lunch/ koffie/ thee/ drankje 
U kunt het bedrag overmaken naar rek.nr. NL84TRIO 0379391716 tgv 
Stichting Augustijns Verband, Nijmegen

Pierre Paul Walraet, algemeen 
raadslid van de Generale Raad 

van de Kruisheren in Rome

Henk Trimbach, mede- initiator 
en lid van het inspiratieteam van de 
Kapelgemeenschap Ter Linde in Uden
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