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Dankbaar leven kan alleen dan een weg worden naar gelukkig zijn, wanneer ik het oefen, wanneer ik er 

een spirituele weg van maak. Een ogenblik, een korte ontmoeting is nog geen weg 

Br. David Steindl-Rast. 
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Eerste online bijeenkomst Dankbaar leven 14 november 2020 

We vonden het, gezien de huidige omstandigheden, verstandiger om onze geplande offline 

bijeenkomst van 31 oktober in het Koptisch klooster te annuleren. Het is uiteraard de 

bedoeling om zou gauw het weer verantwoord is, een nieuwe bijeenkomst te plannen. 

Omdat we op dit moment geen enkel idee hebben wanneer dit zal zijn en we toch graag 

gedachten over ‘Dankbaar leven als een levenswijze’ willen (blijven) uitwisselen, hebben we 

besloten om voor de eerste keer een online  bijeenkomst te organiseren.    

Op zaterdag 14 november van 10.30 u – 11.30 u. is er een Zoombijeenkomst met als thema 

‘Stilte’. Het voordeel van een online bijeenkomst is dat leden van de emailgroep die (te) ver 

van Lievelde wonen ook mee kunnen doen.  

Hoe kun je je aanmelden? 

Als je mee wilt doen, kun je je opgeven door een mailtje te sturen naar 

dankbaarleven@yahoo.com. Je krijgt dan een mail van ons met informatie hoe Zoom werkt. 

Zo willen we proberen de digitale drempel weg te nemen voor wie nog geen ervaring heeft 

op Zoomgebied. Het is namelijk echt niet moeilijk. Een dag voor de bijeenkomst krijg je dan 

per mail een link toegestuurd waarmee je toegang krijgt tot onze bijeenkomst. 

Dankbaar leven als spirituele oefening. 

We hebben een uitnodiging ontvangen om op 24 november een avond te verzorgen in de 

Zoomserie ‘Spirituele oefeningen’ van de Parochie van de H. Drie-eenheid waaronder o.a. 

IJsselstein en Nieuwegein vallen. Informatie is te vinden via 

https://3eenheidparochie.nl/index.php/pa-werkvelden-wat-doen-we/pa-catechese-

leren/8364-pa-spiritueleoefeningen  

Iedereen is welkom om deze serie avonden, en dus ook die over Dankbaar leven, digitaal bij 

te wonen. Opgave via vorming@3eenheidparochie.nl. 

Jan en Annemarie Verschoor 
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