Samuël

En als het nu eens waar was …
dat onze bestemming,
ons grootste geluk
ligt in het kennen en liefhebben van God,
dat wij er uiteindelijk zijn
om te delen in zijn leven,
dat een ‘geslaagd’ leven
niets anders is
dan zich door Hem te laten liefhebben,
en Hem lief te hebben.

En als het nu eens waar was …
dat Jezus deze liefde volledig heeft beleefd,
dat Hij leefde
in een innige verbondenheid met zijn Vader
op een manier
zoals het door niemand is voorgedaan,
dat een leven met Hem,
nu,
in zijn spoor,
het ware leven is.
En als het nu eens waar was …
dat wat in de Bijbel staat,
de profeten, de psalmen, de evangelies,
niet zomaar mooie verhalen zijn
uit een ver en exotisch verleden,
maar dat daar
een woord gesproken wordt,
tot mij gericht, betrouwbaar,
een stem die mij aanspreekt,
die ik kan leren beluisteren
en waarop ik vrij kan ingaan …

www.samuelproject.be

Samuël
Levenskeuzes vanuit gebed

Je bent tussen 20 en 30 jaar en je maakt volop
plannen voor de toekomst: studies, loopbaan,
relaties, … Bij de keuzes die je maakt wil je niet
alleen je talenten, voorkeuren en verlangens een
rol laten spelen, je wil er ook uitdrukkelijk je geloof
bij betrekken. Omdat je weet (hoopt) dat je een
vrij en gelukkig mens wordt wanneer je met God
verbonden leeft en je je leven bouwt op wat Hij van
je verlangt.

Samuël wil je helpen om het verlangen van God
over je leven op het spoor te komen. Uitgangspunt
is de ervaring van zovele mensen dat het inderdaad
wáár is wat er gezegd wordt en geschreven staat:
dat ‘God’ niet zomaar een abstract begrip of stoplap
is, maar een levende Aanwezigheid, een God die zich
laat kennen en mensen ‘aanspreekt’ in hun diepste
verlangen naar bevrijding en vervulling, naar een
goed, mooi en gelukkig leven …
Centraal in het geheel staat de lectio divina, een
beproefde manier om de bijbel te openen, ermee te

mediteren en te bidden, en daardoor een brug te
slaan tussen een Bijbelverhaal en je eigen leven.

Kosten

160 euro (verblijf startweekend, maaltijden,

Het hele proces duurt zo’n acht maanden en rust
op drie pijlers. Elke dag mediteer je een halfuur
met een Bijbeltekst, om de twee weken heb je een
gesprek met een begeleider en ten slotte neem je
deel aan de maandelijkse bijeenkomst op zondag. Je
wordt dan ingewijd in het lezen van de Schrift en in
het persoonlijk gebed. Er is ook tijd voor uitwisseling
en gezamenlijk gebed.

begeleiding, zalen, vieruurtjes, teksten). Dit bedrag
mag je niet verhinderen deel te nemen; voor
vragen in verband hiermee kan je met Joris Polfliet
contact opnemen.
Voor de begeleiding kan je beroep doen op mensen
uit de verschillende regio ’s van Vlaanderen.

Samuël is geen vrijblijvende zaak. Je verbindt je

www.samuelproject.be

ertoe om gedurende deze acht maanden een flinke
dosis energie en tijd vrij te maken. Het zal wat van
je vergen en niet steeds gemakkelijk zijn. Je mag
echter vertrouwen op de eeuwenoude geestelijke
traditie van de Kerk en op ervaren begeleiders. En
je zal zeker steun vinden bij je metgezellen in het
project. Je stapt in een boeiend avontuur waar je
ongetwijfeld verrijkt uit komt!

Data

Het weekend van

28 - 29 oktober 2017
en zeven zondagen:

19 november, 17 december 2017;
21 januari, 18 februari, 18 maart,
15 april en 27 mei 2018
telkens van 11 u. tot 17.30 u.
(weekend: van za 15 u. tot zo 17 u.).
Het weekend vindt plaats in de
Sint-Andriesabdij,
Zevenkerken 4, 8200 Brugge.
De andere bijeenkomsten in het
Sint-Baafshuis,
Biezekapelstraat 2, 9000 Gent.

Meer informatie
of bij:
Joris Polfliet, tel. 0474/81 80 43,
joris.polfliet@kerknet.be
of Dirk Boone, tel. 0486/56 24 41,
dirk.boone14@gmail.com

Samuël richt zich tot iedereen tussen twintig en
dertig jaar.
De inleidingen op zondag worden gegeven door
Dirk Boone en Joris Polfliet.
• Dirk Boone (57) is gehuwd en vader van 4 kinderen.
Hij is beleidsmedewerker van de Zusters van
Maria (Pittem) en docent spiritualiteit.
• Joris Polfliet (50) is priester van het Bisdom Gent.
Hij is secretaris van de ICL, de interdiocesane
commissie voor liturgie, en voorzitter van IJDJongerenpastoraal Vlaanderen.

Het wagen?

Stuur dan vóór 1 oktober een korte voorstelling van jezelf en je motivatie om erin te stappen
naar Dirk Boone, dirk.boone14@gmail.com.
Je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

