Barach komt uit het Hebreeuws.
Kort samengevat wil het zeggen:
● elkaar het beste gunnen
● oproepen tot gemeenschap
● zegenend met elkaar omgaan
Barach bestaat uit enkele religieuzen en
bondgenoten, die leven vanuit de spiritualiteit
van de Zusters van Liefde Onze Lieve Vrouw
Moeder van Barmhartigheid. scmm
Het doel van deze groep is er te zijn in de
geest van barmhartigheid en eenvoud en
ruimte te maken voor eigentijds spiritueel /
religieus leven. De leden van de groep willen
dit realiseren door:
●

●

●
●
●
●

God te zoeken in hun midden, in
ontmoeting, gesprek en bezinning/
verdieping.
open en gastvrij te zijn naar
ieder die voor kortere of langere tijd
onze tochtgenoot wil zijn.
een open houding naar de
samenleving.
eenmaal per maand een gebeds-/
bezinningsavond te houden
samen themadiensten voor te bereiden.
te helpen bij diaconale activiteiten.

Uitnodiging
De Barachgroep nodigt je uit om met hen
op zoek te gaan naar stilte en rust.
In gebed, ontmoeting en gesprek komen
we samen:

2019
Woensdagen van 19.30u – 21.15u
6 febr. – 20 maart -1 mei – 26 juni
4 sept. – 9 okt. – 13 nov. –
18 december - Kerstviering -

Diaconale activiteiten in overleg.

Plaats van samenkomst:
Oude Dijk 1 te Tilburg
Info:
Zr. Veerle De Belder
Kloosterdreef 26
5066 AA Moergestel
Tel. 013 5810072
veerledebelder@gmail.com
www.barach.nl
www.scmm.nl

Zrs. Veerle De Belder - Delian de Brouwer,
Zusters van Liefde - Iconenatelier,
Kloosterdreef 26 - 28,
5066 AA Moergestel

Barach

Inschrijving

Verborgen rijkdom

Iconenatelier 2019

Activiteiten
□ Cursus icoonschilderen
Datum:

CURSUSSEN: ICONENSCHILDEREN

□ Barach gebedsavonden

Weken van 10.00 - 17.00u

□ Bestellen boekje
□ Vragen / wensen

“Iconen schilderen is méér dan
schilderen alleen”

●
●
●
●

Maandag 18 t/m vrijdag 22 februari
Maandag 1 t/m vrijdag 5 april
Maandag 17 t/m vrijdag 21 juni
Maandag 23 t/m vrijdag 27 september

•

5 losse dagen van 10.00 uur - 17.00 uur

..........................................................
Voornaam en naam:
..........................................................
Straat:
..........................................................
Postcode en woonplaats:
..........................................................
Telefoonnummer:

Het boekje “Verborgen Rijkdom” is een
boekje vol informatie over de rijkdom van de
Oosterse spiritualiteit en de rol van Iconen
daarin.
Het boekje telt 50 pagina’s en is geïllustreerd
met 20 Iconen van de grote feestdagen door
het jaar. Deze Iconen zijn geschilderd door
zuster Delian en een aantal cursisten van het
atelier.
Naast elke Icoon staat een pagina met de
beschrijving van de theologie en symboliek
(iconografie).

..........................................................

Het boekje geeft heel concreet aan wat het
atelier te bieden heeft in haar leerlijn.

E-mailadres:

Kosten exclusief verzending € 5,00

..........................................................

● zaterdagen 12 – 19 – 26 januari en

2 en 9 februari
29 oktober en 5 – 12 – 19
26 november

● Dinsdagen

Elke cursus sluit af - met een viering - 14.30u
Cursusprijs: € 225,00

Kinderen: 13.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 6 - donderdag 7 - vrijdag 8 - maart
Kosten: € 35,00
Voor opgave of informatie:
Zr. Delian de Brouwer
Kloosterdreef 10
5066 AA Moergestel
Tel. 013 5810073 /013 5810072
delian28@live.nl
www.iconenatelier.nl

