Uitnodiging

Zoektocht naar de zin van het leven
Vrijdagmiddag 11 oktober, Titus Brandsmacentrum Nijmegen
Meld je aan !
Op vrijdagmiddag 11 oktober gaan we op zoek naar wat zingeving bijdraagt aan ons
(vrouwen)leven van alledag. Er is veel animo in de maatschappij om verhalen over
zoektochten naar de zin van het leven te lezen en met anderen te delen in deze tijd.
Denk aan de interviews van Fokke Obbema in de Volkskrant en televisieprogramma’s
als ‘kijken in de ziel’ met (o.a.) religieuze leiders.
Die verhalen gaan over zoeken naar geluk, relevantie in het leven, je weg als
ouder/ opvoeder, maar ook als dochter tegenover je eigen achtergrond. Welke
vragen kunnen we elkaar hierbij stellen? In welke vragen herkennen we ons zelf?
We verlangen naar houvast, naar een vertrouwde omgeving, maar zoeken ook
elders inspiratie. Wat zijn de verschillen tussen vragen van mannen en vrouwen en
is er verschil in ruimte om die te onderzoeken? Een leuze kan zijn ‘probeer alles en
behoud het goede’.
Wij zijn verheugd dat Hella van der Wijst weer komt. En een van de sprekers zal Eva
Martens zijn. Zij is pastor in de Dominicuskerk in Amsterdam. Tot voor kort werkte
ze daarnaast als studentenpastor in Nijmegen. Ze is 36 jaar, getrouwd en moeder
van een dochter en een zoon. Ze komt uit een katholiek nest. Voor ze aan haar
studie theologie aan de Radboud Universiteit begon studeerde ze voor
theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Aandachtsvelden
in haar werk zijn spiritualiteit en jongeren en liturgie.
Nadere informatie op www.unkv.online

Literatuur die ons hierbij kan inspireren:
Thijs Caspers (red.): ‘Eigen zinnen’. Over eigen drijfveren in het werk.
Claartje Kruijff: ‘Leegte achter de dingen’
Hella van der Wijst: ‘Troost, als je iemand mist’
Fokke Obbema: ‘De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van het bestaan
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