B-9000 GENT

Burgstraat 46

Het Rustpunt

Het besef over wat je levensbestemming is, blijkt dan verschraald. Zelfs pure
wetenschappers trekken daarom aan de bel : ze zien hoe mensen zó riskeren “uit
de bocht te gaan”.
Levensvragen kun je niet ontwijken. Wie ben je? Waar gaat het tenslotte
om in je leven? Waarom leef je en waarvoor zet je je in? Wat is echte liefde eigenlijk? Hoe de medemens lief hebben? Is er een gps hiervoor?
Het christelijk geloof is mooi, méér dan ooit “van deze tijd”. Je blijft
niet staan bij de waan van de dag. Je sluit je niet op in een bestaan voor jezelf
alleen. God heeft zich aan mensen laten ervaren als ‘liefde’ en in Jezus is zijn
grote mensenliefde zelfs superduidelijk geworden.
Tijdens dit 11de symposium op 6 en 7 maart 2018 zullen zes competente conferenciers, telkens gedurende een uur elkaar aanvullen rond dit thema: “Liefde,
daar is het om te doen”. Ze zullen je inspireren voor een waardevol levensproject.
Tentoonstelling, concert, Eucharistie, prima onthaal, verzorgd logement en
maaltijden, kans op ontmoetingen allerlei: dit alles vormt mee onze exclusieve
omkadering … met een duim omhoog! Dus alvast : welkom.

De 6 conferenciers van ons 11de symposium zullen vanuit aanvullende hoeken
dit thema voor jou belichten. Ze zullen je twee dagen lang uitdagen, inspireren,
doen nadenken en uitnodigen tot actie! Zoveel is zeker! Bovendien: de spirituele en
verzorgde omkadering van het Centrum “Het Rustpunt” zal daar aangenaam toe
bijdragen. Dit symposium is meteen een uitgelezen kans om nieuwe verrijkende
contacten te leggen en eerdere deelnemers opnieuw te ontmoeten.

SYMPOSIUM

‘Om de liefde
is het te doen.’

Voor ieder wat wils
Wens je het volledige symposium (met overnachting) mee te
maken? Dan bieden we je:
- Ofwel een kamer in het Rustpunt zelf.
De plaatsen zijn heel beperkt en behouden we liefst voor
aan minder mobiele personen.
- ofwel overnachtingen kamer in een centrum in de nabije
omgeving van Het Rustpunt. Je wordt gratis met de taxi
gebracht en afgehaald.

van 6 tot 7 maart 2018
Het Rustpunt
Karmelitaans Centrum
Burgstraat 46
B-9000 GENT

Je hebt de keuze tussen een één- of tweepersoonskamer. Kies je
voor een tweepersoonskamer, schrijf dan je kamergenoot in via
hetzelfde formulier.
Wens je het volledige symposium te volgen,
zonder overnachting?
Dan bieden we je elke middag een broodmaaltijd aan.
Er is geen avondmaal voorzien.
Je kan gratis deelnemen aan de avondactiviteit.
Wens je één of twee dagen te volgen?
Dan bieden we je ’s middags een broodmaaltijd aan.
Er is geen avondmaal voorzien.
Je kan gratis deelnemen aan de avondactiviteit.
Wens je één conferentie of één avondactiviteit te volgen?
Inschrijven is niet nodig.
Je betaald ter plaatse € 12 per conferentie of activiteit.
Hierin is een kopje koffie en bezoek aan de tentoonstelling
inbegrepen.
Het programmaboekje is niet inbegrepen.
Info:
Het Rustpunt – Burgstraat 46, 9000 GENT
Tel. 09 225 95 71
info@rustpunt.net – www.rustpunt.net

Bijlage tijdschrift ‘Rustpunt februari – maart – april 2018

INFORMATIE
OVER HET
THEMA

Mensen beleven spiritualiteit nu vaak
anders dan de vorige generatie. Heel
wat mensen menen zelfs dat je momenteel best kunt leven zonder God. Wat dan
opvalt? Het privébelang, het “grote ik”
en het genieten staan vaak voorop. Mensen willen zélf de volledige regie over hun
leven. Ze versplinteren hun eigenheid en
zijn druk bezig met hun ‘imago’. Is dit niet te ver doorgeschoten?

Info en Inschrijvingen
Tel. 09/225 95 71
www.rustpunt.net
Sprekers:
Manu Keirse
Mark Erkens
Gerbert Bakx
Piet Hoornaert
Frank Degruyter
Nikolaas Sintobin

Tegelijk stellen Thérèse Ronsse (schilderkunst) en Jeannot Clemminck (beeldhouwkunst)
tijdens het symposium hun beste werken tentoon

Inschrijven?

naam en titel:
voornaam:

Dinsdag 7

maart

2018 :

9u45			
			

welkom en opening door
P. Paul De Bois

10u00 –11u00:		
			

Woensdag 7

maart

2018

9u45			

welkom door P. Paul De Bois

P. Piet Hoornaert
Jan van het Kruis op zijn best

10u00 – 11u00:		
			
			

P. Nikolaas Sintobin
Verrast door vreugde: God liefhebben
in een geseculariseerde wereld.

11u00 – 11u30:		

pauze

11u00 – 11u30:		

pauze

11u30 – 12u30:		
			
			
			

Dr. Manu Keirse
Liefde inblikken voor later.
Herinneringen over de
grenzen van het leven.

11u30 – 12u30:		
			

Frank Degruyter
‘In den Wolken’- Liefdesverhalen.

12u30 – 14u30:		

middagmaal + pauze – vrij moment

12u30 – 14u30:		

middagmaal + pauze – vrij moment

14u30 – 16u00:		
			
			

Marc Erkens
De liefde benoemen in
woordeloze klank.

14u30 – 16u00:		
			

Dr. Gerbert Bakx
Maakt liefdevolle aandacht je ook gelukkig?

16u15 – 17u15:		
			

slotviering voorgegaan door
P. Lukas Mertens, prior Gent

16u45 – 17u45:		
			

eucharistieviering voorafgegaan door
P. Paul De Bois, provinciaal

18u00:			

avondmaal

19u15:			

bezoek tentoonstelling

20u00: 			
			

Harpenensemble ‘Mago’ o.l.v.
Lakshmi Matthieu

21u00:			

vertrek naar Drongen of…
Er is doorlopend kans tot:
-

Bezoek aan de tentoonstelling ‘Schilderkunst’ – Thérèse Ronsse
En ‘beeldende kunst’ – Jeannot Clemminck

- Mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van verzoening
-

Bezoek aan de boekhandel Carmelitana

-

koffie/thee in het pand

-

…

Inschrijven gebeurt altijd schriftelijk!

geboortejaar:
straat:

bij voorkeur via onze website: www.rustpunt.net
Je krijgt per kerende email een bevestiging van je inschrijvings
aanvraag en de vraag tot betaling.
Zodra de betaling is gebeurd, is je inschrijving definitief.

nr: 				

bus:

gemeente:			

postnummer:

Of vul bijgaand formulier in en stuur dit op naar:
Het Rustpunt – Burgstraat 46 – 9000 Gent
Je krijgt per kerende post een bevestiging van je inschrijvingsaanvraag en een uitnodiging tot betaling.
Zodra de betaling is gebeurd, is je inschrijving definitief.

emailadres:

NSCHRIJVEN

ROGRAMMA

Programma

Inschrijvingsformulier

Er is geen voorafgaande inschrijving nodig voor:
- Het volgen van één of meerdere conferenties of avondactiviteiten.
Je betaald ter plaatse € 12 per activiteit.
- Het bijwonen van de eucharistievieringen is uiteraard gratis!

tel:

schrijft in voor (kruis de gewenste vakjes aan):
Volledige symposium met overnachting in Het Rustpunt zelf:
❏ in 1-persoonskamer : € 185 / pers.
❏ in 2-persoonskamer : € 350 / 2 personen
Naam en voornaam kamergenoot : ……
❏ Wenst de dag ervoor aan te komen:
€ 50 voor avondmaal + overnachting en ontbijt.
❏ Wenst de dag erna te vertrekken:
€ 50 voor avondmaal + overnachting en ontbijt.

De uiterste datum voor het versturen van je inschrijfformulier is
20 februari 2018

Volledige symposium met overnachting in ‘De Oude
Abdij’ te Drongen
❏ in 1-persoonskamer : €180 / pers.
❏ in 2-persoonskamer : € 340 / 2 personen
Naam en voornaam kamergenoot : ……

Annulering:

Volledige symposium zonder overnachting: € 90 / pers.

Bij annulering van een inschrijving (tot 20 februari 2018) worden
zonder uitzondering € 25 per symposium-dag ingehouden.

Eén of meerdere symposiumdagen: € 50 / pers. / dag
❏ dinsdag 6 maart 2018
❏ woensdag 7 maart 2018

Bij annulering van een inschrijving (na 20 februari 2018) wordt
het totale bedrag ingehouden.

Vul de gewenste vakjes in.

Datum:
Handtekening:

We zenden je zo vlug mogelijk een bevestiging van je inschrijvingsaanvraag
met een betaalformulier. Zodra het volledige bedrag is betaald, ben je
definitief ingeschreven!

