Labyrint van Chartres
Ik maak mij op,
om het Midden te vinden,
het Doel van mijn leven.
Wanneer ik het zien kan,
is de weg daarheen zeker en licht.
Maar op Omwegen wordt mijn schrede
gevoerd.
Mijn God,

HET ONEINDIGE VZW

LICHTVIERING

plek voor natuurbeleving en spiritualiteit

Donderdag 02/02/2017

Dirk en Rika Oosterlynck-Vandevenne
Geitestraat 25, 8870 Izegem
tel: 051/316391
email: hetoneindige@skynet.be
website: www.hetoneindige.be

In verbinding met het Licht en met
elkaar ver-een-igen we ons
-ter gelegenheid van LICHTMIS rond een

ondernemingsnummer: 0864.332.257

LICHT-LABYRINT

rekeningnummer: BE54 5230 8017 2797

opgebouwd uit 750 kaarsjes.

BIC:TRIOBEBB

hoeveel wendingen liggen nog voor mij!
Menigmaal geloof ik, bij het Doel te
zijn.

KLANKLICHAAM

Dan weer sta ik bijna aan het begin.
Aarzelend, tastend, ga ik naar voren.
Ik ervaar:
iedere ommekeer brengt mij dichter bij
U,
geen schrede is tevergeefs voor U.
Eer ik het begrijp,
ligt het nieuwe spoor voor mijn leven
vóór mij.
Gedicht in Chartres gemaakt door de Evangelische kerkgroep uit Duitsland

Conny Vercaigne
Graaf Louis De Lichterveldestraat 42
9890

Dikkelvenne (Gavere)
Tel: 09/3664800

GSM: 0485/3996660
email: klanklichaam@hotmail.com

De weg naar het midden
is nooit recht,

Website: www.klanklichaam.be

maar altijd volkomen duidelijk.

ALVAST VAN HARTE WELKOM

Uit: In een labyrint jezelf ontdekken.
Gernot Candolini

De directe weg naar een doel lijkt vaak
kort en recht. Maar alles wat waardevol is, is niet eenvoudig en bereik je ook
niet snel.

Begeleid door zang en muziek krijgt

Praktisch:

iedereen, die het wenst, de kans het

er wordt tussen kaarsjes gestapt,

labyrint binnen te gaan en in

gelieve jouw kledij en schoeisel aan te

vertrouwen het Licht te volgen.

passen aub.(geen lange wijde rokken of

De weg naar het midden is nooit recht,
maar altijd volkomen duidelijk.

Zingend of in stilte vormen we een

wijde broeken, geen hoge hakken).

cirkel rond het labyrint.

Breng ook een sjaal of een plaid mee.

Conny Vercaigne en Saskia Vermeeren

We starten stipt om 13.45 u - einde

begeleiden dit samen zingen.

voorzien rond 16.30u.

Tijdens het lopen leert de mens te luisteren naar zijn ziel.

Waar en

KERK van ZEVENKERKEN

Met deze woorden schetst Gernot

(Zevenkerken 4,

CANDOLINI in zijn boek
“In een Labyrint jezelf ontdekken” de
betekenis die het lopen van een
labyrint – effectief of in gedachten kan hebben.
Ieder die het wenst wordt uitgenodigd
het labyrint te bewandelen, met zijn

ST. ANDRIESABDIJ-

St. Andries Brugge)
Wanneer

Donderdag 02/02/2017

Onthaal

Tussen 13u15 en 13u45
in de kerk.

Inschrijven Noodzakelijk via mail
rika@hetoneindige.be

allen vormen we er rond, zingend of in

Om het gebeuren zo sereen mogelijk te
laten verlopen verwachten we dat
iedereen tijdig aanwezig is en tot het
einde blijft. Buiten het zingen vragen
we de STILTE te bewaren.
Bereikbaarheid:

Met de bus:
vanaf Brugge Station: lijn 72. Afstappen aan Heidelberg en vanaf daar de
belbus reserveren - 059/565256.
De belbus best reserveren als je aan

20 € te storten

het station bent.

Op deze sacrale plaats omgeven door

vòòr 27 januari 2017

Met de wagen:

het licht en de warmte van de kaarsen,

op BE54 5230 8017 2797

er is een ruime parking tegenover de

de klank van onze stemmen en de

van VZW Het Oneindige

cafetaria.

aanraking van onze voeten met Moeder

met vermelding:

Aarde wensen wij jullie een

‘lichtlabyrint’.

unieke LICHTERVARING toe .

Jouw inschrijving is pas

Rika en Dirk, Conny en Saskia

geldig na storting.

stilte, de cirkel.

Bijdragen

