
het bezinningsweekend is een initiatief van broedgebied.  
de mensen die bij broedgebied actief zijn voelen zich betrokken bij 
de samenleving en willen een positief kritische invloed uitoefenen 

praktische info
Datum /// 
12 -14 april 2013 

Aanmelding /// 
Mail naar: info@broedgebied.nl 
(Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier)

Aanmelden voor 1 april /// 

Aanmelding /// 
Voor meer info over de workshops en het organiserende 
team check: www.broedgebied.nl 

Kosten /// 
e 100,- 

Locatie /// 
De Strubben Groepsaccommodaties ///
Hoofdstraat 4
9443 TJ Schoonloo

Kinderen ///
Omdat we tijdens het weekend mensen echt tijd  
en ruimte willen geven voor hun eigen proces  
doen we dit weekend zonder kinderen

op de maatschappij. zij doen dit met hoofd, hart en handen.  
de drie pijlers waarop het platform rust zijn : creativiteit,  
training en christelijke spiritualiteit ///  www.broedgebied.nl

programma

vrijdag
19.30 /// Ontvangst & koffie

20.00 /// MeeT up
Kennismaking 
Inleiding thema              
Viering

zaterdag
/// Interactief programma  over visioenen, wachten en keuzes naar  
aanleiding van een fragment uit de film ‘Son of Man’ van regisseur  
Mark Donford-May. Door de New York Times beschreven als ‘some of 
the most exciting filmmaking of the entire Sundance festival’ - Charissa 

/// Workshops 

1. Stil maar, wacht maar... en nu? - egbert 

2. Stuurworkshop! Op koers blijven door supervisie - Remco & Charissa

3. Toetjes maken - Mirjam & Joas 

4. Tapas & quiches - Mirjam & Remco   

5. Bodyreflection - Joas

/// Feestelijke maaltijd
/// Bezinningsroute  
 op basis van het boek ‘Naked Spirituality’ van Brian McLaren 

zondag
/// Vier je leven!

Haal de oogst van het  
weekend binnen

14.00 /// Afscheid

waar wacht je nog op? /// twee dagen samen met anderen je bezinnen op de  koers van je leven.  
voor mensen die een positieve invloed willen uitoefenen in de samenleving. ///
‘Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda 
thu uuat unbidan uue nu’ is de oudste zin in het Neder-
lands. Het betekent: Hebben alle vogels nesten begonnen, 
behalve ik en jij. Waarop wachten we nu? 
De zin wordt als liefdesgedicht en als religieuze beeld-
spraak verklaard. Het verhaalt het verlangen naar een 
partner en een gezin en het verlangen naar een plek in 
een gemeenschap verbonden met God. Beide verlangens 
zijn ook ons als 21e eeuwse mens niet vreemd.  
De zin ‘waarop wachten we nu?’ is het thema van het 
weekend. 
Waar wacht jij op? Op je droombaan? Op een nieuwe  

hobby? Op een partner? Op een eerlijke maatschappij?  
Op de stem van God? er is van alles waar wij over  
dromen en op hopen. Misschien ben je al te lang aan  
het wachten en wordt het tijd aan de slag te gaan.  
Misschien heb je juist geduld nodig om de juiste keuze te 
kunnen maken. en wat vertelt het visioen van een Vrede-
vorst ons over wachten en verwachten? Is er een visioen 
waar we ons aan vast houden en ons in beweging zet?

Maak in het Broedgebied bezinningsweekend pas op de 
plaats om een richting te kunnen blijven kiezen die jou 
en anderen opbouwt!

broed bezinningsweekendgebied
25 - 40
jaar

broed bezinningsweekend

/// 12-14 april 2013 ///

gebied

waar wacht je nog op?

het team  Joas de Haan /// Remco Oosterhoff /// Mirjam Oosterhoff /// Charissa Bakema /// egbert Oppenhuizen

/// ‘waar wacht je nog op?’ is er voor wie pas op de plaats wil maken.  
in het prachtige drents natuurschoon biedt het programma lezing, film,gesprek en workshops.  
geniet van de creatieve bezinningsmomenten waarmee we de dag openen of afsluiten ///

werk 
studie 
dagelijkse 
bezigheden

gezondheid  
vitaliteit

geloof 
verbondenheid

volwassenheid
karaktervorming

relatie
kinderen
familie
vrienden

relationeel

actief

spiritueel

emotioneel

fysiek

nestas hagunnanhebban olla uogala


