Lichtdrager
voor de wereld

Voor kerstmis en het nieuwe jaar
wensen we je veel licht

Vijf leefregels van
onze spiritualiteit
In De Hooge Berkt bestaan al
jarenlang vijf regels van spiritualiteit
die voortkomen uit verhalen in het
oude testament. Wij noemen het
leefregels en herkennen ze als ons
eigen. In de afgelopen jaren zijn
we er intensief mee bezig geweest.
We ontdekken ze opnieuw in hun
onderlinge samenhang en hun
gezamenlijke eenheid. We zoeken
hoe we ze weer tot leven kunnen
laten komen en grond kunnen
laten zijn voor ons samenzijn en
geloofsleven. Als wij ons samenleven
in het teken van de leefregel plaatsen
zal het een gezamenlijk licht worden
op onze weg naar het mysterie. Het
kan ons helderheid brengen over
onszelf als gemeenschap of persoon
en over waar we nu zijn. Als een
kompas zal het ons richten op dat
Ene grote licht. Het kan een venster
zijn waar doorheen we elkaar zien en
een taal waarin we elkaar verstaan.
Zo zullen we herkend worden door
anderen en elkaar
I Word wie je bent
II Broederschap wees er
niet bang voor
III Ga je weg
IV Ontdek je verantwoordelijkheid
V W
 aag het (Gods) verbond te
maken

“Er is geen mens die
niet huilt als hij ziet
hoe het hier is.”
Lezing van Trui Bolscher over
Humanitaire Hulp in Syrië,
oktober 2021

Alle dingen nieuw
zien in Christus
Motto jubileum 500 jaar
Ignatiaanse spiritualiteit

We zijn er niet voor
onszelf maar voor de
wereld
Document Oecumene:
Gave en Opgave

Aandacht hebben voor
de schoonheid van Gods
schepping
De magie van de tuin en jezelf
ontdekken tijdens de tuindagen

“De poort van de
hemel is overal”
Thomas Merton
Online studieweek Mystiek,
juni 2021

Lockdown op De
Hooge Berkt

Gemeenschap in
beweging

Alles op slot. De stille maandagen

Wij zijn een gemeenschap in

worden stille maanden. De eerste
woorden die boven komen als ik aan

verandering, in onzekere tijden.
Wij zijn opgeroepen om in

de lockdown denk zijn: stilte, rust,

beweging te komen. Dat doen

inkeer. Wat een voorrecht om hier op
De Hooge Berkt te wonen. De tuin in te

we, met onze kracht en onze
kwetsbaarheid. Met behoud van

kunnen lopen. Het nodige werk doen.

het Heilige. Wij geloven dat onze

Hier en daar een praatje met iemand

gemeenschap van grote waarde

die langskomt. Geen drukte op de weg,
in de winkels, zelfs Schiphol ligt stil.
De natuur vaart er wel bij en ademt

is, nu en in de toekomst. Er is een
groot verlangen om ons heilig
vuur niet alleen brandende te

opgelucht.

houden, maar ook met lef aan te
wakkeren. Zichtbaar zijn voor de
wereld en ruimte maken voor een

Helaas, de reden van dit alles is
akelig. Verdriet, angst en onzekerheid
zijn voor veel mensen werkelijkheid.
Eenzaamheid ook. Afscheid moeten
nemen op afstand. Dat is overal aan de
orde. Maar… ervaren hoe er, ook op
afstand, verbondenheid kan zijn is een
troost.
Het nieuwe leven wacht…

nieuwe generatie. Dát gaan wij
concreet aanpakken!
We doen het graag samen.
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