
 

De Jonge Kerk Roermond organiseert in samenwerking met de Mariënburgvereniging: 
 

"Nieuwe rituelen bij bijzondere levensmomenten" 
met Andries Govaart  

 

  

Beste mensen, 

  

We organiseren een seminar! 

In deze nieuwsbrief staat informatie over een bijzondere activiteit op 20 november a.s. 

Samen met de Mariënburgvereniging organiseert de Jonge Kerk Roermond een seminar dat 

u kosteloos kunt bijwonen. Spreekt het onderwerp u aan? wacht dan niet langer! Meldt u 

hieronder aan en verzeker u van een toegangsbewijs. Aanmeldingen worden verwerkt in 

volgorde van binnenkomst. (maximaal 80 deelnemers) 

  

"Nieuwe rituelen bij bijzondere levensmomenten" 

Levensmomenten vieren we (!) met woord en gebaar, geur en kleur, eten en drinken. Dat 

doen we in iedere samenleving, al zolang er mensen zijn. De zoektocht naar grondvormen 

van deze ritualiteit brengt ons in een veelzijdig landschap.  

Eenmaal vertrouwd met dit idioom maken we de stap om zelf te komen tot een eenvoudig 

en helder ritueel voor een concrete gelegenheid. We doen dat aan de hand van het werk van 

de kunstenaar Frederick Franck (1909-2006). Zijn werk gaat bij uitstek over onze diepere 

menselijke laag van symbolen en symboliseren. En natuurlijk zingen we ook en eindigen we 

feestelijk!  U bent welkom in de Ursulakapel van de Jonge Kerk! 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Emilio de Vlam  namens de Mariënburgvereniging 

Wim Janssen  namens Jonge Kerk Roermond 

http://thok.mjt.lu/lnk/CAAAAi5yZ4YAAAAAAAAAAASSKcEAAAASLyYAAAAAAAZyNABhZEGTld6Y8N7BRvmlD-t90iZHHQAFszE/2/nMWQ-tLAcZ5-f2WeF8QwUg/aHR0cHM6Ly9hbmRlcnN6aW5zLmV1Lw
http://thok.mjt.lu/lnk/CAAAAi5yZ4YAAAAAAAAAAASSKcEAAAASLyYAAAAAAAZyNABhZEGTld6Y8N7BRvmlD-t90iZHHQAFszE/3/aaJyxhhoCJwZAkcO2SdXPw/aHR0cDovL3d3dy5mcmVkZXJpY2tmcmFuY2sub3JnLw
http://thok.mjt.lu/lnk/CAAAAi5yZ4YAAAAAAAAAAASSKcEAAAASLyYAAAAAAAZyNABhZEGTld6Y8N7BRvmlD-t90iZHHQAFszE/1/VUu-NHIkrt9kNWa07x-ymg/aHR0cHM6Ly93d3cuam9uZ2VrZXJrcm9lcm1vbmQubmwvdXJzdWxha2FwZWw


 
 

 

Programma: 

 10.30 uur: Binnenkomst  
 11.00 uur: Lied waarna inleiding Andries Govaart:  

“de kracht van rituelen”  

 11.45 uur: Frederick Franck, de mens en zijn werk:  
“transreligieuze kunst”  

 12.15 uur: Lied – uitwisseling – discussie  
 13.00 uur: Lied en lunch  

 14.00 uur: Korte inleiding Andries Govaart:  
“hoe kom je tot een ritueel”  

 14.15 uur: Uitwerken van een concreet ritueel in zestallen  

 15.30 uur: Uitwisseling van de concrete resultaten  
 16.00 uur: Lied en afsluiting  

Aanmelden kan op verschillende manieren: 

 (liefst..!) Met enkele klikken via het inschrijfportaal:  
Schrijf u <HIER> digitaal in.  

 (kan ook..!) Door het scannen van de bovenstaande QR code,  
invullen en bevestigen  

 Via de antwoordkaart (zie daarvoor de flyer in de bijlage)  
 Via Wim en Yvonne Janssen - wysalemba@home.nl 

We stellen uw deelname zeer op prijs en in afwachting van uw reactie, 
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