
De tijd van je leven…

Donderdag 12 maart 2015

Gastspreker: Felicia Dekkers

  Lekeninstituut Servitium Christi
 Centrum voor Parochiespiritualiteit



De tijd van je leven

Is een begin
nog iets dat komen kan

of is ‘t
voor je ’t weet
verleden tijd?

Is lente
terwijl het nog steeds sneeuwt

een ademloos wachten op de zomerzon
of is ‘t

nieuwe kans op groei? (F. Dekkers)

In deze middag staat het begrip tijd centraal. Hoe wordt tijd beleefd: als 
je 10 bent of als je 60 bent? Speelt tijdsbeleving een rol in je geloof? Hoe 
maken wij van onze leeftijd een levende tijd in plaats van een geleefde 
tijd? Laat tijd zich afbeelden? En als onze tijd eindigt, gaat dan de 
toekomst beginnen? Bij dit onderwerp staan bijbelteksten, beelden en 
onze uitwisseling daarover centraal.

Felicia Dekkers (1953) is neerlandica en theologe. Zij was 15 jaar 
werkzaam in het Middelbaar Onderwijs voor de vakken Nederlands, 
Wereldliteratuur en Levensbeschouwing. Aan Hogeschool Amsterdam 
gaf zij colleges Kunst- en Levensbeschouwing. Zij richtte in 1997 haar 
Bureau Beeldzin op (www.beeldzin.nl). Zij geeft lezingen, schrijft en 
werkt voor verschillende tijdschriften als beeldredacteur. Zij is tevens 
redacteur bij Uitgeverij Abdij van Berne in Heeswijk. 

http://www.beeldzin.nl
http://www.beeldzin.nl


De tijd van je leven

Het Lekeninstituut Servitium Christi en het Centrum voor Parochie- 
spiritualiteit nodigen u van harte uit voor de bezinningsbijeenkomst op 
donderdag 12 maart 2015. 

Locatie: Tuinzaal van het Klooster Brakkenstein 
Heijendaalseweg 300, te 6525 SM Nijmegen
Ingang: Pastoor Wichersstraat

Programma
13.30u - 14.00u: ontvangst met koffie en thee
14.00u – 15.00u: voordracht met uitwisseling
15.00u - 15.30u: koffiepauze
15.30u - 16.30u: voordracht en gesprek met elkaar.

Aanmelding/Info
Wij stellen het zeer op prijs als u zich, in verband met de organisatie, 
vóór 6 maart 2015 aanmeldt via onderstaande strook of telefonisch:
Servitium Christi (Han Bollen):   tel 024 356 62 54
Servitium Christi (Lies van Lexmond):  tel 030 688 25 96
CPS/Klooster Brakkenstein:   tel 024 355 80 29 

Kosten
Voor deelname aan de bezinningsbijeenkomst (inclusief materiaal) 
vragen wij een vergoeding van € 5, - graag ter plaatse te voldoen.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelding
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Tel:
Emailadres:
Aantal personen:



-------------------------------------------------------------------------------------------

Klooster Brakkenstein 
Heijendaalseweg 300

Ingang Pastoor Wichersstraat
6525 SM Nijmegen

cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
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