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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. 

 

Nieuwsbrief Dankbaar leven no.32, mei 2021 

Iedere derde woensdag van de maand online bijeenkomst Dankbaar leven. 

 
Beste mensen, 
Dankbaar leven als spirituele weg, de manier waarop je in het leven wilt staan, vraagt 
oefening. Wanneer je reisgenoten hebt, steunt dat je om deze weg te blijven volgen. Dit is 
steeds het uitgangspunt van onze bijeenkomsten. We kunnen jammer genoeg al een hele 
tijd niet meer samenkomen in het klooster in Lievelde voor een persoonlijke ontmoeting 
vanwege de maatregelen in de strijd tegen Covid-19. 
 
Gelukkig is gebleken dat moderne communicatiemiddelen een goed alternatief bieden: een 
virtuele bijeenkomst via internet, bijv. via het programma Zoom. Het afgelopen jaar hebben 
wij ervaren dat op deze manier ervaringen en gedachten uitwisselen over dankbaarheid en 
dankbaar leven heel goed werkt en verrijkend is, mits het een “open ruimte” is. Open in de 
zin dat hij openstaat voor iedereen die zich aangesproken voelt en open omdat het gaat om 
een gesprek waarin we vanuit stilte met een open houding luisteren en spreken, vertellen 
wat ons op dit moment beweegt, anderen proberen te begrijpen, zonder (voor)oordeel. 
We zien deze virtuele bijeenkomsten als een gelegenheid voor deelnemers aan de 
ontmoetingen in Lievelde om met elkaar in contact te blijven totdat we weer in het klooster 
samen kunnen komen. Daarnaast biedt deze manier iedereen die interesse heeft in 
dankbaar leven, maar niet naar de Achterhoek kan komen, de gelegenheid meer mensen te 
ontmoeten op de weg van dankbaar leven.  
 
De online ‘open ruimte’ is via Zoom iedere  derde woensdag van de maand te beginnen op 
 woensdag 16 juni 2021, van 19.15u – 20.15u.  
 
Als je mee wilt doen, kun je je opgeven door een mailtje te sturen naar 

dankbaarleven@yahoo.com. Een dag voor de bijeenkomst krijg je dan per mail een link 

toegestuurd waarmee je toegang krijgt tot onze bijeenkomst. 
Als je nog nooit met Zoom hebt gewerkt, kunnen wij je een mail met informatie hierover 
sturen. Laat dit dan even weten.  
 
Hartelijke groet, 
Jan en Annemarie Verschoor 
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