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EEN NIEUW SEIZOEN
In februari 2017 is het Ontmoetingshuis Moderne Devotie
gestart in de Grote Kerk met gemeenschapsmaaltijden en
gespreksavonden rond thema’s vanuit het wereldbekende
boek de Navolging van Christus van Thomas ā Kempis. Het
doel is vooral om mensen in aanraking te brengen met de
Moderne Devotie en haar gedachtengoed en om een
doorvertaling te maken naar de tijd van nu.
Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie organiseert ook dit nieuwe seizoen
ontmoetingsavonden rondom diverse thema’s. Inleidingen worden verzorgd door
inspirerende sprekers aan de hand van uitdagende thema’s. De bijeenkomsten worden
vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. Afsluiting om 21.00 uur.
We starten op 19 september met een speelse introductie van de Moderne devotie in
studentencafé Het Vliegende Paard. Van harte welkom!
Voor meer informatie en aanmelden: www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl
Op 17 oktober spreekt Mariska van Beusichem, stadspastor van de Grote kerk van
Zwolle, in het Vliegende paard. Het thema is “Moderne Devotie NU – van Stichting tot
Glossy”. Mariska is voorzitter van de Stichting Thomas ā Kempis en hoofdredacteur van
de glossy Thomas die onlangs verscheen.

LEZINGEN MODERNE DEVOTIE IN DE GROTE KERK
Lezingen rond Moderne Devotie vinden (behalve 17 oktober)
plaats in de Grote Kerk, gekoppeld aan het Academiehuis
Grote Kerk Zwolle.
Met thema’s zoals overgave, rust,
onderscheiden van goed en kwaad hoopt het Ontmoetingshuis
ook studenten te trekken. De Moderne Devotie beoogt ook om
juist de verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in gesprek
te brengen, omdat ze veel van elkaar kunnen leren. Lezingen in de Grote kerk worden
gehouden op de volgende data: 5 december 2017, 23 januari, 8 maart en 8 mei 2018.
Sprekers zijn achtereenvolgens: Mink de Vries, Jacques Koekoek, Hans Tissink en Charles
Caspers. Verdere informatie en aanmelden via de website.

INSPIRATIEREIS MODERNE DEVOTIE
In oktober 2018 wordt een Inspiratie reis Moderne
Devotie naar Israël georganiseerd onder leiding van Mink
de Vries. Op deze reis ontdekken we dat de teksten van
de monnik Thomas a Kempis nog steeds actuele
zeggingskracht hebben. In de omgeving waar Jezus leefde
en werkte gaan we met elkaar in gesprek. Iedere dag
behandelen we een thema terwijl we in de voetsporen van
Jezus gaan en de historische plaatsen bezoeken. Het
programma is te vinden op de website onder de button “andere activiteiten”.

THEODORA KAPEL
Een verborgen parel waar niet veel Zwollenaren van weten. De
kapel wordt gerestaureerd en vormt het hart van het nieuwe
kloostercomplex waar wonen, samenleven en delen bij elkaar
komen. Medio 2018 wil de kapel zich in volle glorie aan Zwolle
presenteren. In 2018 hoopt het Ontmoetingshuis Moderne Devotie
in te kunnen trekken in de Theodora kapel bij de Nieuwe Haven.
Men is daar nu nog bezig met nieuwbouw en verbouwingen.
Op 9 en 10 september is de Theodora kapel aan de Vos de Waelstraat te bezichtigen voor
het publiek en zijn er activiteiten georganiseerd tijdens de open Monumentendag.
Opbrengsten komen ten goed aan herstel van de kapel.
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