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Visie van de Internationale Graal

“We zijn een internationale beweging en gemeenschap van vrouwen uit verschil-
lende culturen, van verschillende sociale achtergrond en leeftijd.
We vertrouwen op de Geest van God, Mysterie en Bron van Leven.
Wij zijn geroepen om de wereld duurzaam te maken, onze planeet te transformeren 
in een plek van vrede en rechtvaardigheid.

 We erkennen dat we deel uitmaken van het geheel van de schepping;  
 we streven ernaar om eenvoudig te leven en om zorg voor de hele aarde  
 te verspreiden.
 We zijn vastbesloten om uit te kijken naar tekens van hoop in een  
 complexe wereld.
 We worden gesterkt door de meelevende energie en het creatieve handelen  
 van vrouwen.

De beweging, die ontstond in de katholieke traditie, is geworteld in het christelijk 
geloof en wordt uitgedaagd door de radicale roep van Jezus’ onderricht. Tegen-
woordig zijn we vrouwen met verschillende religieuze tradities en begaan we 
verschillende spirituele wegen. We delen dezelfde Graalvisie. We erkennen dat in 
ieder van onze Graallanden, onze uitdrukking van geloof, religie en spiritualiteit 
onze eigen realiteit en cultuur weerspiegelen. We respecteren en erkennen deze 
verschillen.
Terwijl we de toestand van de wereld onder ogen zien en er het hoofd aan bieden, 
zijn we toegewijd aan het samen groeien en het leren van elkaars wijsheid, ervaring 
en spirituele zoektocht.”
Goedgekeurd door de Internationale Algemene Vergadering, Kleinmond, Zuid  
Afrika september 2011.

 Voor meer informatie over de Graal, nationaal en  
 internationaal, zie pagina 26. 
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Dit jaar is de Nederlandse Graalbeweging opnieuw een Ambassade van Vrede in het 
kader van de Nationale Vredesweek van PAX, van 21 t/m 29 september. De visie-
tekst van de internationale Graalbeweging roept ons allen op om de wereld duur-
zaam te maken en te transformeren tot een plek van vrede en rechtvaardigheid. Met 
onze programma’s tijdens deze Vredesweek, steeds rond de Internationale Dag van 
de Vrede op 21 september, willen we deze intentie handen en voeten geven.

Tijdens de Vredesweek kan je bij ons terecht voor:

- Vertelconcert ‘De grens’ – vrijdag 20 sept. (20.00u-22.00u)
We openen onze vredesweek met de voorstelling ‘De grens’, het vervolg op het 
prachtige vertelconcert ‘De weg’ dat zangeres en harpiste Ekaterina Levental vorig 
jaar gaf in het Graalhuis. Dit jaar gaat de voorstelling over haar zoektoch naar een 
eigen identiteit, terwijl ze als 16-jarige met haar ouders verblijft in verschillende 
asielzoekerscentra.

- VrouwenVredesCirkel – woensdag 25 sept. (20.00u-22.00u)
Een avond om met behulp van meditatie, dans en een ritueel moment, ons streven 
naar innerlijke en uiterlijke vrede te verbinden en te versterken. Ter wille van de 
Vredesweek een eenmalig aanbod tijdens dit seizoen.

- Filmmiddag ‘Still Walking’  – vrijdag 27 sept. (14.00u-17.00u)
In deze film van Hirokazu Kore-Eda komt een familie bij elkaar voor de herdenking 
van een overledene. Ze doen ieder op eigen wijze hun best om – ondanks oude pijn 
en irritaties - de vrede te bewaren.

- Vredesdag Israël-Palestina– zaterdag 28 sept. (10.00u-16.30u) 
Het thema van ons vredesevenement dit jaar is Israël/Palestina vanuit het perspectief 
van vrouwen en hun persoonlijk geleefde ervaring. Hoe kunnen we ruimte vinden 
om écht naar elkaar te luisteren en in dialoog te gaan met elkaar? De Palestijnse 
journaliste Taghreed El Khodary en de joodse onderzoekster Erella Grassiani delen 
hun persoonlijke verhaal en gaan in gesprek met het publiek. In de namiddag wor-
den we meegenomen in een workshop ‘diep luisteren’. 

Vredesweek in het Graalhuis
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Lezingen en concerten

Vertelconcert ‘De Grens’ – Ekaterina Levental
Muziektheatervoorstelling De Grens 
is gebaseerd op dagboekfragmenten 
van mezzosopraan en harpiste Ekate-
rina Levental, uit de periode waarin 
ze als 16-jarige vluchteling aankwam 
in Nederland. In een indrukwekkende 
one-woman-show vertelt ze over haar 
zoektocht naar een nieuwe identiteit in 
diverse opvangcentra. Ze laat op ont-
roerende en confronterende wijze zien 
hoe het leven is in een niemandsland, 
als hoop het enige is dat rest.

De Grens is het vervolg op de succesvolle solo-voorstelling De Weg, die vorig 
najaar in het Graalhuis vertoond werd. Daarin vertelt Ekaterina over haar vlucht uit 
de voormalige Sovjet-Unie. Een weg die eindigt in een veilig politiebureau op de 
Wallen in Amsterdam. De Grens begint daar waar De Weg eindigt. 
Een jonge vrouw, die vecht voor haar bestaan, dwars door grenzen, voorbij het 
oordeel. Ekaterina vertelt, speelt, zingt en begeleidt zichzelf op de harp. De Grens 
vertelt je een waargebeurd en hoopvol verhaal, opgetekend aan de rand van Neder-
land, met humor en prachtige muziek.

‘Ik zal alles doen om iemand te mogen zijn.’

Ekaterina Levental studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag 
en harp aan de Conservatoria van Enschede, Detmold (Duitsland) en Rotterdam. Ze 
maakt op dit moment carrière als operazangeres en theatermaker. Ze werkte als so-
liste met muziektheatergezelschappen als LOD, Opera Trionfo, Jan Fabre/Troubleyn, 
Hollands Diep Dordrecht en Opera Spanga.  
‘De Grens’ is het vijfde muziektheaterproject dat Ekaterina samen met theaterregis-
seur Chris Koolmees als LEKS compagnie ontwikkelde.

Concert:  Ekaterina Levental
Datum: vrijdag 20 september
Tijd: 20.00u tot 22.00u, inloop vanaf 19.30u
Deelnemers: (m/v), max. 30
Kosten: € 20
Aanmelden:  vóór 18 september

Lezingen, concert en boekpresentatie
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Boekpresentatie 
‘Filosoferen over goedheid’

Goedheid is onder ons, in de wereld, en het is nastrevenswaardig om een goed mens 
te zijn. Tijdens de oudheid was goedheid nastreven één van de belangrijkste doe-
len van de filosoof. Na verloop van tijd werd dit voornamelijk een religieus ideaal. 
Religie verdwijnt echter langzaamaan uit ons leven. Wordt het dan niet tijd dat de 
filosofie haar oude taak weer oppakt en opnieuw pleitbezorger wordt van het streven 
naar uitzonderlijke goedheid? Dit boek gaat niet alleen over wat goedheid is, maar 
ook over wat er zoal bij komt kijken als we uitzonderlijke goedheid weer tot geloof-
waardig doel van ons filosoferen willen maken.
Beide auteurs lieten zich niet alleen inspireren door de westerse filosofie maar 
vonden ook in het boeddhisme bruikbare methodes en filosofische inzichten voor dit 
streven.

Filosoferen over goedheid (werktitel) is het laatste boek dat Ilse N. Bulhof (1932-
2018) schreef, samen met Robert Keurntjes. Tijdens deze middag geeft Robert 
Keurntjes een presentatie over het onderwerp van het boek en wat er mee beoogd 
wordt. Daarnaast wordt er ook een korte lezing gehouden over Ilse Bulhof als filoso-
fe en zullen diverse sprekers (waaronder Adeline van Waning) een korte toelichting 
geven vanuit hun betrokkenheid bij het ontstaansgeschiedenis van het boek.

Prof. dr. Ilse N. Bulhof-Rutgers was tot haar emeritaat hoogle-
raar voor de Stichting Thomas More (voorheen Radboudstich-
ting) en universitair docent aan de Katholieke Theologische 
Universiteit Utrecht. Ze publiceerde o.a. boeken over Dilthey, 
Darwin en Freud. Daarnaast had ze een grote interesse in wes-
terse en oosterse spiritualiteit, met name het 
boeddhisme.

Drs. Robert Keurntjes studeerde filosofie in Nijmegen, en boeddhis-
tische filosofie en psychologie bij het Tarab Institute. Hij combi-
neert boeddhistische filosofie met ‘philosophy of mind’ in relatie tot 
hedendaagse vraagstukken.

Lezing:  Robert Keurntjes, m.m.v. diverse sprekers
Datum: zaterdag 19 oktober
Tijd: 15.30u-17.00u (inloop vanaf 15u, na afloop aangeklede borrel)
Deelnemers: (m/v), max. 40
Kosten: gratis
Aanmelden:  aanmelden is noodzakelijk en graag vóór 17 oktober

Lezingen, concert en boekpresentatie
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Derde jaarlijkse Graallezing
Maatschappelijk engagement, spirituele bewogenheid en empowerment van vrou-
wen is van oudsher het drievoudige credo van de Graalbeweging. Met de nieuwe tra-
ditie van een jaarlijkse Graallezing, op een voor ons belangwekkend moment van het 
jaar (rond de stichtingsdatum), geven we het woord aan een vrouw die zich (mede) 
vanuit religieuze bewogenheid inzet voor een betere wereld. We leggen haar telkens 
de volgende vragen voor: wat zijn je levensbeschouwelijke bronnen? Hoe motiveren 
die je tot een leven van maatschappelijke betrokkenheid? In welke richting hoop je 
de wereld hiermee te veranderen? En, hoe zorg je in je eigen leven voor de balans 
tussen actie en contemplatie?

Dit jaar wordt de Graalwisselbeker uitgereikt aan Mpho Tutu, anglicaans priester en 
dochter van aartsbisschop Desmond Tutu. Vanuit hun ervaring met o.m. het verzoe-
ningsproces in Zuid-Afrika schreven ze samen Het boek van vergeving. Een boek 
waarin ze een viervoudig pad schetsen om te komen tot vergeving. Mpho Tutu is 
oprichter van het Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage en heeft in die hoeda-
nigheid talrijke retraites en bezinningsdagen geleid. Daarna beheerde ze jarenlang 
The Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation, die zich inzet voor vrede, sociale 
rechtvaardigheid en verzoening. 

In 2015 trouwde ze met de Nederland-
se hoogleraar Marceline van Furth. 
Hierna dwong de anglicaanse kerk 
haar het priesterambt neer te leggen. 
Ze werkt nu als spreker, publiciste 
en inspirator. Ze ziet het als haar 
belangrijkste missie om een wereld 
te creëren die veilig is voor meisjes. 
‘When girls flourish the whole world 
flourishes’, stelt Mpho en dus zet ze 
zich met veel liefde in om dit mee 
mogelijk te maken. In februari 2019 
lanceerde ze samen met Marceline de 
campagne #IToo om vrouwen aan te 
sporen mentor te worden van andere 
vrouwen in de wetenschap en er zo 
voor te zorgen dat meer vrouwen 
doordringen tot de hogere regionen van de wetenschap.

Na afloop van de lezing is er tijd voor vragen en interactie met het publiek en 
ontvangt Mpho Tutu de Graalwisselbeker, een kunstwerk dat speciaal voor deze 
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gelegenheid werd ontworpen. Deze beker wordt haar overhandigd door Lucia Rijker, 
die vorig jaar de Graallezing uitsprak. Het geheel wordt afgerond met een feestelijke 
drink.

Lezing: Mpho Tutu (Engels)
Datum:  zaterdag 2 november
Tijd: 15.00u tot 17.00u, inloop vanaf 14.30u
Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Deelnemers: (m/v), max. 120
Kosten: € 20 (incl. koffie en thee bij aankomst en drankje na afloop)
Aanmelden:  vóór 30 oktober

Spiegels voor de ziel – lezingenreeks
Onze ziel heeft voeding nodig om gezond te blijven, telkens weer. Voor deze reeks 
nodigen wij auteurs van een recent boek op levensbeschouwelijk gebied uit om een 
inspirerende lezing te geven. Dit keer is dat Willemijn Dicke.

‘De sjamaan en ik’

In het boek De sjamaan en ik doet Willemijn Dicke op een nuchtere en geestige 
manier verslag van haar zoektocht naar zingeving. Het grootste deel van haar leven 
is Willemijn militant atheïst. En als wetenschapper is 
ze, net als haar collega’s en vrienden, een scepticus pur 
sang. Ze heeft een succesvolle carrière, een gezin en 
een grote vriendenkring. Toch besluit ze op een bepaald 
moment dat ze niet meer wil leven op de automatische 
piloot. 

Ze begint een spirituele zoektocht, tot verbazing en 
soms verontwaardiging van de mensen om haar heen. 
Tijdens haar zoektocht komt een hele rits aan goeroes 
voorbij, van zenboeddhisten, sjamanen en swami’s tot 
een Dominicaans priester en heeft ze zelf ook mystieke 
ervaringen. Haar zoektocht heeft echter ook een keer-
zijde: in een opwelling zegt ze haar baan op en ze raakt 
vriendschappen kwijt. De grootste verandering is echter 
dat ze niets meer zeker weet. Het enige dat ze wel weet 
is dat ze onmiskenbaar religieus geworden is…

Lezingen, concert en boekpresentatie
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Tijdens deze avond wordt Willemijn geïnterviewd door programmamaker Hilde De-
backer, gepromoveerd filosofe én ook voormalig atheïst. Daarna is er ook alle ruimte 
voor interactie met het publiek.

Willemijn Dicke (1970) is expert in het hoger 
onderwijs. Ze heeft voor verschillende uni-
versiteiten in Europa gewerkt, eerst als weten-
schapper, daarna als programmamanager. Nu 
werkt ze als Director International Strategy bij 
de VSNU. Daarnaast houdt ze van schrijven 
en publiceerde ze diverse boeken (zowel fictie, 
non-fictie, wetenschap als science fiction), 
blogs, artikelen en columns. 

Spreker: Willemijn Dicke
Datum:  vrijdag 15 november
Tijd: 20.00u tot 22.00u, inloop vanaf 19.30u
Deelnemers: (m/v), max. 30
Kosten: € 15 (incl. koffie en thee)
Aanmelden:  vóór 13 november

INFOBULLETIN

Ontvang het Graalnieuws maandelijks per mail, met laatste nieuwtjes,  
inspiratie en de maandagenda. Meld je aan via degraal@planet.nl.
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Vredesdag Israël-Palestina
Als ambassade van vrede organiseren wij ook 
dit jaar activiteiten in het kader van de nationa-
le vredesweek. Het thema van onze vredesdag 
2019 is Israël/Palestina vanuit het perspectief 
van vrouwen en hun persoonlijk geleefde 
ervaring.
Hoe kunnen we ruimte vinden om in dialoog te 
gaan met elkaar? Wat kunnen we van de ander 
leren en wat kunnen wij zelf doen vanuit onze 
positie? 

We starten de dag met een zangritueel waarna de Palestijnse Taghreed El Khodary 
en de Israëlische Erella Grassiani hun persoonlijke verhalen delen. Hun visie en per-
soonlijke ervaring staan centraal. Daarna is er een panelgesprek, waarbij de vrouwen 
op elkaars verhaal reageren en er de mogelijkheid is om vragen te stellen. Na de 
lunchpauze geeft Marieke van Andel een workshop waarbij luisteren op een dieper 
niveau centraal staat. Deze workshop is gebaseerd op de workshop die Marieke gaf 
tijdens dialoogreizen voor Israëlische en Palestijnse jongeren. 

Erella Grassiani is opgegroeid in Israël en woont nu in Neder-
land. Zij behoort tot een Israëlische minderheid die kritisch is 
op de regering. Ze werkt als antropoloog aan de UvA. In haar 
werk richt ze zich op militarisering, geweld, veiligheid, vrede en 
conflict in Israël en Palestina. 

Taghreed El Khodary is opgegroeid in Gaza. Ze studeerde jour-
nalistiek in Caïro. Taghreed was tussen 2001-2009 verslaggever 
in Gaza waardoor ze de mogelijkheid kreeg om het conflict van 
verschillende kanten te belichten. Op dit moment woont ze in 
Amsterdam en werkt ze als freelance journalist en senior editor 
rond Midden-Oosten vraagstukken.

Begeleiding:  Hilde Debacker, Marieke van Andel & Rachelle van Andel
Datum:  zaterdag 28 september
Tijd:  10.00u – 16.30u, inloop vanaf 9.30u
Deelnemers: (m/v), max. 25
Kosten: €15 (koffie, thee en lunch) 
Aanmelden:  vóór 25 september

Dans-, inspiratie- en meditatiedagen
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Dans-, inspiratie- en meditatiedagen

Vrouwelijk boeddhisme in het Graalhuis
De Graal heeft een lange geschiedenis met het (zen)boeddhisme. Deze verbonden-
heid blazen we nieuw leven in door meditatiezondagen te organiseren met vrouwe-
lijke boeddhistische leraren. Daarbij beperken we ons niet meer tot zen. We willen 
leraren uit alle boeddhistische tradities een stem geven en zo bijdragen aan een 
‘boeddhistische oecumene’. 

Meditatiedag ‘Voed je demonen’

De obstakels in ons leven worden niet overwonnen 
door ze weg te duwen. Het gevecht tegen onze nega-
tieve emoties kunnen we nooit winnen: wanneer we 
proberen te vluchten voor onze ‘demonen’, zullen zij 
ons achtervolgen. Door met hen te vechten, worden 
we zwakker en kunnen we zelfs volledig voor hen 
bezwijken. Door demonen open tegemoet te treden 
en te transformeren ontdekken we dat de energie die 
vastzit in de demon onze grote schat is; onze eigen 
wijsheid. Dit geeft moed om naar moeilijke dingen 
toe te gaan. Deze transformatie is gegrond in boed-
dhistische opvattingen over veranderlijkheid en het 
onderling afhankelijk bestaan.

Lama Tsultrim Allione is een gerenommeerde 
boeddhistische lerares die de traditionele manier om 
demonen te transformeren vertaald heeft naar onze 
tijd. De boeddhistische rituelen van de oorspronkelij-

ke methode, de zogenaamde Chod-beoefening, zijn daarin tot een minimum beperkt 
zonder dat het afbreuk doet aan de werkzaamheid van de methode.  Er wordt op een 
gebalanceerde manier gebruik gemaakt van ons vermogen tot voelen, verbeelden en 
begrijpen om onze ‘demonen’ te transformeren tot ‘bondgenoten’.
‘Feeding your demons’ is een diepe maar ook veilige methode die iedereen kan doen 
als het gebeurt volgens de vijf stappen en met de gegeven aanwijzingen.
Tijdens deze dag lichten Paula en Rianne de achtergrond van deze methode toe. 
Daarna begeleiden ze de vijf stappen van de beoefe-
ning zodat iedereen kan ervaren hoe het werkt. 

Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk zijn 
beide psycholoog en hebben inmiddels meer dan 
dertig jaar ervaring met het geven van individuele 
begeleiding en trainingen voor psychologische en 
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spirituele ontwikkeling van mensen (zie www.larijs.nl). Zij zijn in Nederland de ver-
tegenwoordigers van het gedachtegoed van Lama Tsultrim Allione (www.taraman-
dala.nl) en volgen ook lessen bij andere Tibetaanse leraren zoals Khandro Rinpoche. 

Begeleiding:  Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk
Datum:  zondag 13 oktober
Tijd:  10.30u – 16.30u, inloop vanaf 10u
Deelnemers: (m/v), max. 25
Kosten: €15 (koffie, thee en lunch) en dana
Aanmelden:  vóór 10 oktober

Inspiratiedag 
‘Samenwerken in praktijken van hoop’

Maaike de Haardt nam een jaar geleden afscheid als 
hoogleraar Religie en Gender bij de universiteit van 
Nijmegen met de lezing ‘... een innig fluistren. Over 
hoop, verlangen en verandering’. Hoop is een bron 
van verlangen naar verandering. Kan hoop een geza-
menlijk motief vormen, waarin we onze beelden van 
verandering samen vormgeven? En kunnen daarbij op 
het eerste gezicht onwaarschijnlijke allianties ont-
staan, die tegenstellingen overstijgen in nieuwe prak-
tijken van hoop?  Het vraagt om het zoeken naar een 
andere religieuze taal, het kweken van een houding 
van vertrouwen en assertieve onzekerheid. Om hoop in de praktijk te brengen is het 
een kunst om samen niet te weten. 

Tijdens deze inspiratiedag vormt een inleiding van Maaike de grondslag om met el-
kaar in gesprek te gaan over onze eigen ervaringen met praktijken van hoop en inzet 
tot verandering. Door verhalen daarover te delen en in het licht te zetten kunnen we 
elkaar inspireren en bemoedigen.

Maaike de Haardt is theologe. Ze was tot juli 2018 hoogleraar Religie en Gender aan 
de Radboud Universiteit en tot 2015 universitair hoofddocent Religie en Cultuur aan 
de Universiteit van Tilburg. Zij richt zich op de relatie tussen hedendaagse cultuur en 
religie. Ze schreef veel over religie en spiritualiteit in het alledaagse (zie haar boek 
Raam op het zuiden, religie en spiritualiteit van het alledaagse) en daarnaast over 
godsbeelden, Maria, literatuur en religie en de stad. 

Dans-, inspiratie- en meditatiedagen
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Dans-, inspiratie- en meditatiedagen

Begeleiding:  Ine van Emmerik & Gezien van der Leest (Graalvrouwen)
Datum:  zaterdag 26 oktober
Tijd:  van 10.30u tot 15.30u, inloop vanaf 10.00u
Deelnemers: (m/v), max. 30
Kosten: €17,50 (incl. koffie en thee) Lunch graag zelf meebrengen!
Aanmelden:  vóór 24 oktober

Interreligieuze stiltedag
Religieuze of spirituele plekken ademen vaak een geest van stilte. En in de diepe 
stilte waarin het mystieke ervaren kan worden, raken alle religieuze tradities elkaar. 
Tijdens deze interreligieuze stiltedag, op de landelijke dag van de stilte, eren we de 
centrale betekenis van stilte in de levensbeschouwelijke tradities van de wereld. 

De drie religieuze tradities die tijdens deze 
dag centraal staan zijn: het oosters-orthodoxe 
christendom, het hindoeïsme en de soefi-stro-
ming uit de islam. Vertegenwoordigers en 
kenners van die tradities vertellen iets over 
de betekenis van stilte in hun traditie en laten 
ons hiervan proeven. 

Tijdens de (ruime) lunchpauze is er persoon-
lijke stiltetijd die je in verschillende inspira-
tiehoekjes in het Graalhuis of buiten aan de 
grachten kan doorbrengen. Tot slot verbinden 
we ons met elkaar in de dragende, innerlij-
ke stilte van sacrale dans. Deze dag wordt 
samen in- en uitgeleid en verloopt verder in stilte.

Begeleiding:  Hilde Debacker en Elisabeth Brouwer m.m.v. vrouwen uit de  
 betreffende tradities
Datum:  zondag 27 oktober
Tijd:  10.30u – 16.45u, inloop vanaf 10.00u
Deelnemers: (m/v), max. 25
Kosten: € 25 (incl. koffie, thee en lunch)
Aanmelden:  vóór 24 oktober
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And Still I Rise – Sharing stories & flamenco
De Verenige Naties heeft 25 november uitgeroepen tot de ‘International Day for the 
Elimination of Violence against Women’. Over de hele wereld wordt er tijdens deze 
dag extra stil gestaan bij geweld tegen vrouwen. In het kader hiervan organiseren wij 
op zaterdag 23 november een dag voor en door vrouwen. 

We laten ons inspireren door de documentaire ‘And Still 
I Rise’ over burgerrechtenactivist, schrijver en dichter 
Maya Angelou. Aan de hand van beelden, poëzie en meta-
foren geven wij in de ochtend woorden aan onze ervarin-
gen als vrouw. Ervaringen van kracht en kwetsbaarheid, 
van je balans of waardigheid verliezen en weer opstaan.

In de krachtige verwoording van Maya Angelou: 

‘You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me 
with your hatefulness, but still, like air, I’ll rise.’

In de middag laten we ons leiden door Karin Elich. Zij ver-
zorgt een flamenco workshop. Flamenco is als dansvorm als 
geen ander geschikt om ons in contact te brengen met onze 
vrouwelijke kracht en passie. We dansen de vrijheid om ons-
zelf te zijn en om wat in ons leeft tot uitdrukking te brengen.

Karin Elich is gegrepen door mythen, muziek en dans van 
over de hele wereld en geeft vanuit haar bedrijf Dancing Spirit 
(www.karin-elich.nl) dansworkshops die ons uitnodigen sa-
men te genieten van onze kracht, vitaliteit en unieke expressie.

Begeleiding:  Rachelle van Andel, Maria Platteeuw, Ghadeer Udwan &  
 Karin Elich
Datum:  zaterdag 23 november
Tijd:  11.00u – 16.30u, inloop vanaf 10.30u
Deelnemers: (m/v), max. 25
Kosten: vrije bijdrage
Aanmelden:  vóór 21 november

Dans-, inspiratie- en meditatiedagen
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Dans-, inspiratie- en meditatiedagen

Inspiratiedag ‘Om al wat leeft’
Duurzaamheid en christelijke spiritualiteit

Duurzaamheid staat eindelijk 
hoog op de maatschappelijke 
agenda. We worden – op een 
steeds urgentere manier – uit-
genodigd om stil te staan bij de 
kostbaarheid en kwetsbaarheid 
van deze schepping. Maar waar 
halen we de kracht en inspiratie 
vandaan om ons leven écht om te 
gooien en de zorg voor de aarde 
(weer) centraal te stellen? 

Tijdens deze dag onderzoeken we 
wat de christelijke spiritualiteit 

ons op dat vlak te bieden heeft. Daarnaast is er ook ruimte om je te laten inspireren 
door een verdiept contact met de natuur tijdens wandeling en meditatie. 

Tijdens de lezingenronde in de ochtend vertelt Trees van Mont-
foort over haar onderzoek naar een theologie die recht doet aan 
vrouwen en aan de aarde. In haar boek Groene theologie herleest 
ze de Bijbel en verwerkt ze de inzichten van verschillende eco-
feministische theologen. Tegenover het begrip rentmeesterschap 
plaatst ze Vrouwe Wijsheid. 

Vervolgens laat Guy Dilweg ons zien op welke manier de pause-
lijke encycliek Laudato si’ ons kan inspireren tot een meer duur-
zame manier van leven. De paus nodigt ons uit tot een ‘ecologi-
sche bekering’. Daarbij verwijst hij veelvuldig naar Franciscus 
van Assisi, de kleine arme die in harmonie leefde met de aarde en de armen.

In de middag staan er verschillende workshops op het programma:
- Trees van Montfoort over de ecofeministische theologie van Catherine Keller, die 
mystiek, postmoderne filosofie en moderne natuurkunde inzet voor een verrassende 
uitleg van christelijke bronnen. 
- Guy Dilweg duikt met ons in het Loflied der Schepselen, het Zonnelied. Franciscus 
van Assisi dichtte dit lied aan het eind van zijn leven toen hij uit een diepe crisis 
ontwaakte. Heel de schepping zingt de lof van de Schepper. We onderzoeken of wij 
met dit lied kunnen instemmen en zo ja, hoe dan?
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- Marieke van Andel neemt ons mee op een WonderWandeling, een uitnodiging 
om je eigen lichaam en de natuur om je heen te ervaren vanuit rust, verbinding en 
verwondering.

Trees van Montfoort is onderzoeker, theoloog en journalist, auteur van het boek 
Groene theologie (Skandalon 2019). Zie www.VanMontfoortCommunicatie.nl.
Guy Dilweg is franciscaan. Hij was de initiatiefnemer van het het Franciscaans  
Milieuproject in Stoutenburg (1991-2017) en een promotor van Laudato si’.
Marieke van Andel is natuurcoach, culturele antropologe en dol op groen. Vanuit 
haar bedrijf ‘Jewildenatuur’ geeft ze workshops en individuele coaching. 

Begeleiding:  Trees van Montfoort, Guy Dilweg & Marieke van Andel
Datum:  zaterdag 30 november
Tijd:  10.30u – 16.30u, inloop vanaf 10.00u
Deelnemers: (m/v), max. 25
Kosten: €25 (incl. koffie, thee en lunch)
Aanmelden:  vóór 28 november

Sacrale dansdag ‘Dansen naar het Licht’
De koude en het donker van de winter 
drijven ons naar binnen toe. Naar de 
warmte en gezelligheid van onze huizen 
én naar de warmte en diepte van ons 
eigen innerlijk. Nu we het licht niet meer 
zo weerspiegeld zien in de buitenwe-
reld, worden we uitgenodigd het licht in 
onszelf te her-ontdekken. Elke jaarring, 
iedere winter weer gaan we de weg door-
heen het duister naar het Licht. 

Je bent opnieuw welkom om samen, al dansend, deze weg te gaan. 

Sacrale dans is een vorm van meditatie in beweging, een uitnodiging om via het 
lichaam en de dans een weg van verdieping en verstilling te gaan. Maar ook de 
vreugde om het leven en onze verbondenheid met elkaar worden erin uitgedrukt. 

Hilde Debacker (1972) is spiritueel filosofe, compassietrainer en sacrale dansdocen-
te, opgeleid aan de Vlaamse School voor Sacred Dance. Zie ook www.masoka.nl.

Dans-, inspiratie- en meditatiedagen
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Begeleiding:  Hilde Debacker
Datum:  zaterdag 14 december
Tijd:  van 10.30u tot 16.30u, inloop vanaf 10.00u
Deelnemers: (v), max. 15
Kosten: € 35 (incl. lunch en koffie en thee)
Aanmelden:  vóór 12 december

Midwinterviering
In het diepst van het duister wordt het licht geboren. Dat mysterie voltrekt zich elk 
jaar opnieuw tijdens de winterzonnewende. Na die langste nacht, dat allerdonkerste 
moment, worden de dagen weer langer. Tijdens deze periode worden we uitgenodigd 
om deze beweging van de natuur ook in ons eigen innerlijk te laten resoneren. Wat 
brengt het donker ons en wat betekent het om ons licht (opnieuw) geboren te laten 
worden? 

De natuur heeft de gang naar binnen nodig om de lente en het nieuwe leven weer 
mogelijk te maken. Tijdens deze midwinterviering bieden we je de ruimte om tot 
inkeer te komen en dit moment van herbronning op jouw eigen manier te beleven. 
We beginnen de middag met meditatie en contemplatie en doorvoelen de aangeraak-
te thema’s daarna verder met sacrale dans. We ronden de middag af met een labyrint- 
ritueel en eindigen met samenzang rond het vuur. Daarna is er alle ruimte om na te 
praten bij een glas warme chocolade of glühwein. Alvast welkom!

Begeleiding:  Marian Geurtsen, Hilde Debacker en Marieke van Andel
Datum:  zaterdag 21 december
Tijd:  van 14.00u tot 18.00u (inloop vanaf 13.30u)
Kosten: €20 (incl. koffie, thee, warme chocolade, glühwein en  
 kerstbrood)
Aanmelden:  vóór 19 december
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Framedrumcursus ‘De magie van ritme’
Drums en ritme hebben van oudsher een grote aantrek-
kingskracht op mensen. Ritme is universeel en verbindt 
mensen en culturen. In ritme zijn is in harmonie zijn met 
het zelf. De drum laat je dit voelen, horen en ervaren. Je 
komt in trilling met wie jij ten diepste bent. 

Het bespelen van framedrums synchroniseert lichaam en 
geest. Één slag op de drum brengt je direct in het hier en 
nu. De trilling van de drum resoneert met de hartslag. Het 
ritme brengt je in contact met je eigen levensritme. Tril-
ling en ritme zijn de essentie van alle leven. De frame-
drum schept toegang tot je eigen ritmisch en menselijk 
potentieel. Daarbij is je lichaam het instrument. Door 
de beat van de framedrum maak je je hoofd leeg, kom 
je tot rust en hervind je jezelf – je eigen ritme. Het waren van oudsher vrouwen die 
al drummend voorgingen in ceremonieën, als hoedsters van harmonie en draagsters 
van leven. Dit erfgoed terug in eigendom nemen, brengt je bij je oerkracht en ver-
bindt je met je essentie.

Alle vrouwen en meiden die al (veel) framedrumervaring hebben, kunnen (na 
overleg met de cursusgeefster) meedoen met de serie middagen voor gevorderden. 
Vrouwen en meiden met geen of weinig framedrumervaring kunnen aansluiten bij 
de middagen voor beginners. Zij leren de basisslagen die verbonden zijn met de vier 
elementen: aarde, water, lucht en vuur en enkele inspirerende ritmes met behulp van 
klappen, stappen, recitatie en bodypercussie. Je hebt geen muzikale of ritmische er-
varing nodig om mee te kunnen doen. Alle vrouwen en meiden die nieuwsgierig 
zijn naar de framedrum en ermee kennis willen maken zijn van harte welkom.

Irmgard Cottaar is een gepassioneerd en inspirerend leraar op framedrums. Zij biedt 
vrouwen een weg om in verbinding te komen en te zijn met hun oorspronkelijke 
ritme en hun natuurlijke zelf.

Begeleiding:  Irmgard Cottaar
Data: vrijdag 13 sept., 11 okt., 15 nov. en 13 dec. (basis) 

en 20 sept., 18 okt., 22 nov. en 20 dec. (gevorderden)
Tijd:  14.00u tot 17.00u, inloop vanaf 13.30u
Deelnemers:  (v), maximaal 12
Kosten: € 130 (alleen als cyclus te volgen; incl. gebruik drums)
Aanmelden:  vóór 10 september

Overig (cursus)aanbod
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Overig (cursus)aanbod

WereldZangOchtenden
Met traditionele en spirituele liederen rond de wereld

Sinds eeuwen komen mensen, 
in welke cultuur dan ook, bij 
elkaar om te zingen. 
Zingen is een oeroud ex-
pressiemiddel om uiting te 
geven aan alles wat ons leven 
verrijkt. Samen zingend delen 
we gevoelens van vreugde, 
levenslust, pijn, verdriet of 
angst en ontmoeten we liefde, 
kracht, troost en verbinding. 

Tijdens deze ochtenden zingen we traditionele en spirituele liederen uit allerlei delen 
van de wereld. Soms zijn het actieve en uitbundige melodieën, dan weer ingetogen 
of verstilde liederen. Soms eenstemmig, dan weer eenvoudig meerstemmig, in veler-
lei talen. De melodieën zijn eenvoudig en door iedereen makkelijk te leren.
Je kunt ervaren hoe natuurlijk, eenvoudig en vanzelfsprekend het is om op deze 
wijze samen te zingen. Een zangochtend vol plezier, spontaniteit, openheid en ver-
binding.

Andrea Hauser heeft klassiek zang en muziektherapie 
gestudeerd. Ze werkt al jaren als muziektherapeute met 
mensen met een psychische problematiek. Daarnaast geeft 
ze zanglessen en uiteenlopende workshops en concerten. Ze 
heeft een kristalheldere stem, begeleidt zichzelf op gitaar en 
kan op een natuurlijke en enthousiasmerende manier íeder-
een aan het zingen krijgen. Zie www.heerlijkzingen.nl. 

Begeleiding:  Andrea Hauser
Data:  zondag 15 september, 20 oktober & 24 november
Tijd:  11.00u tot 13.00u, inloop vanaf 10.45u
Deelnemers: (m/v), max. 35
Kosten:  €15 per ochtend
Aanmelden:  vóór respectievelijk 13 sept., 18 okt. & 22 nov.



19

VrouwenVredesCirkel
De wereld heeft behoefte aan vrede, 
misschien wel steeds meer. En het goede 
is: we zijn niet machteloos maar kunnen 
door onze innerlijke vrede en goede 
intentie ons steentje bijdragen. Uiterlijke 
vrede en innerlijke vrede zijn immers on-
losmakelijk met elkaar verbonden. Geen 
vrede in de wereld, als er niet eerst vrede 
is in ons eigen hart. 

Tijdens een VrouwenVredesCirkel voe-
den we eerst ons eigen hart: in meditatie 
openen we ons voor de bronnen van 
liefde en compassie in en voor onszelf en 
ontwikkelen we onze kracht en gelijk-
moedigheid. Daarna vergroten we de 

cirkel van onze goede wensen zodat die ook onze naasten omvat, geleidelijk ook de 
mensen die we niet kennen en tot slot alle levende wezens. En het mooie is, van het 
zo steeds onvoorwaardelijker maken van onze liefde en compassie, worden we zelf 
ook gelukkig! Na een ritueel moment, waarin we elk een kaars aansteken voor vrede 
- in onszelf, onze naaste omgeving of de wereld - dansen we onze wensen voor 
vrede de wereld in. 

Ter gelegenheid van de nationale Vredesweek ben je van harte welkom in deze 
VrouwenVredesCirkel!

Hilde Debacker (1972) is spiritueel filosofe, compassietrainer en sacrale dansdocen-
te, opgeleid aan de Vlaamse School voor Sacred Dance in Cadzand. Ze heeft een 
hart voor alles wat mensen verbindt en inspireert. Zie ook www.masoka.nl.

Begeleiding:  Hilde Debacker
Data:  woensdag 25 september
Tijd:  20.00u tot 22.00u, inloop vanaf 19.30u
Deelnemers:  (v)
Kosten:  vrije bijdrage (t.v.v. het vrouwenvredesproject  
 Women wage Peace)
Aanmelden:  graag vóór 24 september

Overig (cursus)aanbod
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Overig (cursus)aanbod

Filmmiddagen
In haar visietekst (zie pag. 1) verwoordt de Graalbeweging haar bereidheid de toe-
stand van de wereld onder ogen te zien èn daarbij uit te kijken naar tekens van hoop. 
De films gaan geen van alle de harde realiteit uit de weg maar bieden toch hoop 
doordat de mensen erin blijk geven van medeleven. Elke filmmiddag heeft dezelfde 
opbouw. Eerst de ontvangst met koffie en thee, een kennismakingsrondje en inlei-
ding. Daarna de vertoning van de film gevolgd door een nabespreking. Het thema 
van dit seizoen is: familie.

Vr 27 september: Still Walking, regie Hirokazu Kore-Eda, 2008
In het kader van de vredesweek kijken we naar een film over een familie 
die bij elkaar komt voor een herdenking van een overledene. Hoe elk 
van de personen omgaan met oude pijn en nieuwe irritaties en ieder op 
eigen wijze hun best doen om de vrede te bewaren is met mededogen en 
subtiliteit verbeeld.

Vr 8 november: Capharnaum (chaos), regisseur Nadine Labaki, 2018.
De naar schatting twaalfjarige Zain in Beiroet (Libanon), oudste zoon 
van vluchtelingen, moet helpen het gezin te onderhouden. Als zijn 
zusje wordt uitgehuwelijkt besluit hij weg te lopen. Na omzwervingen 
en ontmoetingen klaagt hij zijn ouders aan omdat ze te arm zijn om 
hun kinderen te verzorgen. Behalve de rol van de ouders wordt ook de 
sociale werkelijkheid belicht.

Vr 29 november: Shoplifters, regie Hirokazu Kore-Eda, 2018.
Een gezin heeft nauwelijks voldoende inkomen om in leven te blijven 
en de noodzakelijke levensbehoeften worden af en toe door ‘proleta-
risch winkelen’ verkregen. Bij een van die strooptochten treffen vader 
en zoon een klein meisje aan dat van huis is weggelopen. Zij wordt 
snel opgenomen in het warme en gelukkige gezin. Een onverwachte 
gebeurtenis stelt de familiebanden echter ernstig op de proef. 

Begeleiding:  Mineke van Sloten en Carla van Thiel.
Data:  vrijdagmiddag 27 sept., 8 nov. en 29 nov.
Tijd:  14.00-17.00 uur, inloop vanaf 13.30
Deelnemers:  (m/v) max. 15
Kosten: €5
Aanmelden:  uiterlijk 2 dagen van te voren
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Maandelijkse WonderWandeling
Rust en verbinding, met onszelf en met onze natuurlijke omgeving. In deze drukke 
wereld van overvolle agenda’s smachten we ernaar. Rust en verbinding, het zijn 
mooie woorden. Maar... hoe zorg je ervoor dat je het ook daadwerkelijk ervaart? 
Waar zit die toverknop?

De WonderWandeling is een ontdek-
kingstocht door eigen stad en lichaam. 
We gaan samen op pad, om rust en 
verbinding aan den lijve te ondervin-
den. Je wordt je bewust van jezelf en je 
omgeving en je leert om met aandacht te 
zijn waar je bent. We gaan naar buiten 
én keren naar binnen. Met elkaar ervaren 
we rust en verbinding. Een gevoel dat 
nog lang blijft nasidderen! 
Start je dag, week en maand in rust en 

verbinding. Wees welkom op de eerste maandagochtend van de maand!

Marieke van Andel is natuurcoach, cultureel antropologe en dol op groen. In 2019 
startte ze haar bedrijf jewildenatuur. Ze geeft workshops en individuele coaching in 
de buitenlucht, om jou dichter tot je wilde natuur te brengen.

Begeleiding:  Marieke van Andel
Data:  maandag 7 oktober, 4 november en 2 december
Tijd:  10.00u tot 12.00u (inloop vanaf 09.30u)
Deelnemers:  (m/v), maximaal 13
Kosten:  €15 per keer; €40 voor cyclus van drie keer
Aanmelden:  vóór respectievelijk 4 okt., 1 nov., 29 nov.

‘Zalig gebakken’ – Bakworkshop speculaas
Er gaat niets boven de geur van zelfgebakken koek. 
En in november en december moet dat natuurlijk 
speculaas zijn. Wacht niet af of de goedheiligman 
jouw huisje aandoet; zelf bakken is veel leuker en 
gezelliger! Amandelspijs maken is niet zo moei-
lijk als je denkt en fijn om te doen. Tijdens deze 
bakworkshop maken we zowel speculaaspoppen als 
gevulde speculaas. 

Overig (cursus)aanbod
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Overig (cursus)aanbod

Je leert deeg maken en amandelspijs maken en je gaat aan de slag met een specu-
laasplank om de typische speculaaspop te vormen. Daarbij vertelt workshopbegelei-
der Marian Geurtsen, auteur van het boek Zalig gebakken, je alles over de typische 
traditie van specerijen in veel najaarsrecepten en over wat Sint Nicolaas te maken 
heeft met de pop en de pepernoten. Tussendoor krijg je nog tips om in de advent 
thuis een amandelkrans te kunnen bakken.

Begeleiding:  Marian Geurtsen
Data:  zaterdag 9 november 
Tijd:  13.30u tot 17.30u, inloop vanaf 13.00u
Deelnemers:  (m/v), max. 10 (ervaring met bakken is niet nodig)
Kosten:  €25
Aanmelden:  vóór 6 november

Zingen vanuit je ziel
Voor wie op zoek is naar ontspanning en 
verbinding. We zingen toegankelijke liederen 
uit christelijke en andere spirituele tradities. 
Het gaat niet om nieuwe liederen leren, en al 
helemaal niet om mooi zingen. Het gaat over 
stem, adem, lichaam, klank en verbinding. 
Door herhaling krijgen de liederen meer 
diepte en word je meegenomen naar binnen. 
Er is alle ruimte voor improvisatie; in het 
toevoegen van je eigen klank en toon ontstaat 

vanzelf harmonie. Tussen de liederen door is het stil. Door te zingen komen tegen-
stemmen in jezelf tot rust. De adem brengt je in contact met de bron van je bestaan. 
Zingen vanuit je ziel is zangmeditatie, voor wie moeite heeft met stilzitten maar wel 
verlangt naar verstilling en herbronning. 

Marian Geurtsen (1965) is theologe en dirigente. Bovendien heeft ze trainingen 
gevolgd tot meditatiebegeleider in christelijke meditatie. Ze werkt als zelfstandig 
ondernemer op het snijvlak van rituelen, spiritualiteit en muziek.

Begeleiding:  Marian Geurtsen (zang) en Frank van Beuningen (gitaar)
Data:  zondag 10 november, 1 december en 15 december
Tijd:  19.30u tot 21.30u (met inloop vanaf 19.00u)
Deelnemers:  (m/v), max. 15
Kosten:  €15 per avond, €40 voor de drie avonden
Aanmelden:  vóór respectievelijk 8 nov., 29 nov. en 13 dec.
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Oefenen in wachten - Adventsmeditatiecyclus
Wat heeft het feest van Kerstmis jou eigenlijk 
te bieden? Deze betekenissen op het spoor 
komen is nog een hele kunst te midden van de 
plaatjes van gezellige families in de drukte van 
de Advent. Maar al te vaak worden we over-
spoeld met kerstconcerten en kerstbijeenkom-
sten, maar het is iets anders om stil te staan bij 
wat we nu eigenlijk vieren. 

Mediteren in de Advent is tijd maken om de diepere betekenissen van het feest van 
Kerstmis voor jou zelf te ontdekken. In deze meditatiecyclus gaat het niet om doen, 
maar om (aan je) laten gebeuren. Thema’s daarbij zijn: loslaten van verwachtingen, 
oefenen van verlangen, oefenen in verwonderen, openstaan voor het nieuwe. Iedere 
bijeenkomst is opgebouwd uit een stiltemeditatie en een thematische meditatie. 
Vanuit de stilte krijg je elke week een thema aangereikt om je over te bezinnen. Zo 
groeien we toe naar Kerst.

Deelname is in principe voor de hele serie. Een keer missen is geen probleem. 

Begeleiding:  Marian Geurtsen 
Data:  vrijdag 29 nov., 6, 13 en 20 dec. 
Tijd:  10.00u tot 11.30u (inloop vanaf 09.45u)
Deelnemers:  (m/v), max. 15
Kosten:  €50 voor de hele cyclus
Aanmelden:  vóór 27 november

 

Met De Ont-Moeting organiseren Rachelle en Maria om de week op
donderdagavond een ontmoeting tussen vrouwen van verschillende leeftijden en
achtergronden. Met theateroefeningen, kunst en dialoog nemen we ruimte in om
samen op ontdekkingsreis te gaan. De oefeningen zijn gebaseerd op de methode
van participatief drama (theatre of the oppressed).  

Overig (cursus)aanbod
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Zo gaan we op zoek naar de tools waarmee we zelf de regie in handen nemen, om 
niet alleen persoonlijke verandering, maar ook sociale verandering te creëren. Deel-
name is kosteloos.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met: 
de.ontmoeting.graal@gmail.com

Begeleiding:  Rachelle van Andel en Maria Platteeuw
Data:  donderdag 3 okt, 17 & 31 okt; 14 & 28 nov & 19 dec.
Tijd:  19.00u tot 21.30u (met inloop vanaf 18.30u)
Deelnemers:  (v)
Kosten:  gratis
Aanmelden:  uiterlijk 2 dagen vantevoren

Open zendo
Open Zendo biedt je de gelegenheid om elke vrijdagochtend 
samen met anderen te mediteren, volgens de methode die je 
zelf beoefent. Er wordt twee keer 30 minuten gezeten, afge-
wisseld met loopmeditatie. Daarna is er gelegenheid om uit 
te wisselen bij een kopje thee of koffie. Voor meer informatie, 
neem contact op via contact@openzendo.nl.

Begeleiding:  Ingrid Kiewik en Arie Luikes Butter 
Data:  elke vrijdag (tenzij anders aangekondigd)
Tijd:  09.00u tot 10.30u (inloop vanaf 08.45u)
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Activiteitenoverzicht

September
13  14.00u – 17.00u  Framedrumcursus beginners
15  11.00u – 13.00u  Wereldzangochtend
20  14.00u – 17.00u  Framedrumcursus gevorderden
20 20.00u – 22.00u  Vertelconcert ‘De Grens’ met Ekaterina Levental
25 20.00u – 22.00u VrouwenVredesCirkel
27 14.00u – 17.00u Filmmiddag ‘Still walking’
28 10.00u – 16.30u Vredesdag Israël-Palestina

Oktober
3 19.00u – 21.30u De Ont-Moeting
7  10.00u – 12.00u Wonderwandeling
11  14.00u – 17.00u  Framedrumcursus beginners
13  10.30u – 16.30u  Meditatiedag ‘Voed je demonen’
17 19.00u – 21.30u De Ont-Moeting
18  14.00u – 17.00u  Framedrumcursus gevorderden
19  15.30u – 17.00u  Boekpresentatie ‘Filosoferen over goedheid’
20 11.00u – 13.00u  Wereldzangochtend
26 10.30u – 15.30u Inspiratiedag ‘Samenwerken in praktijken van hoop’
27 10.30u – 16.45u Interreligieuze stiltedag
31 19.00u – 21.30u De Ont-Moeting

November
2  15.00u – 17.00u  Derde Graallezing: Mpho Tutu
4  10.00u – 12.00u  Wonderwandeling
8 14.00u – 17.00u Filmmiddag ‘Capharnaum’
9  13.30u – 17.30u  Bakworkshop ‘Zalig gebakken’ 
10  19.30u - 21.30u Zingen vanuit je ziel – meditatieve zangavonden
14 19.00u – 21.30u De Ont-Moeting
15  14.00u – 17.00u  Framedrumcursus beginners 
15  20.00u – 22.00u  Lezing ‘De sjamaan en ik’
22  14.00u – 17.00u  Framedrumcursus gevorderden
23  11.00u – 16.30u  And Still I Rise – Sharing stories & flamenco
24 11.00u – 13.00u  Wereldzangochtend
28 19.00u – 21.30u De Ont-Moeting
29 10.00u – 11.30u Adventmeditatieochtend
29 14.00u – 17.00u Filmmiddag ‘Shoplifters’
30 10.30u – 16.30u  Inspiratiedag ‘Om al wat leeft’

December
1  19.30u - 21.30u Zingen vanuit je ziel – meditatieve zangavonden
2 10.00u – 12.00u  Wonderwandeling
6 10.00u – 11.30u Adventmeditatieochtend
13 10.00u – 11.30u Adventmeditatieochtend
13  14.00u – 17.00u  Framedrumcursus beginners 
14 10.30u – 16.30u Sacrale dansdag: Dansen naar het Licht
15 19.30u - 21.30u Zingen vanuit je ziel – meditatieve zangavonden
19 19.00u – 21.30u De Ont-Moeting
20 10.00u – 11.30u Adventmeditatieochtend
20 14.00u – 17.00u  Framedrumcursus gevorderden
21 14.00u – 18.00u Midwinterviering
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De Graal, nationaal & internationaal

De Graalbeweging is een internationale beweging die haar spiritualiteit actief vorm 
wil geven. Dit uit zich op internationaal vlak in het opzetten en begeleiden van 
talrijke projecten in landen over de hele wereld. In Nederland zijn de belangrijkste 
thema’s voor de komende vier jaar: empowerment van vrouwen en acties rond 
geweld tegen vrouwen, samenleven in diversiteit, bezinning en inspiratie en talent- 
ontwikkeling van vrouwen. Zo organiseerden we twee empowermentscursussen 
voor vrouwen met een migratie- of vluchtachtergrond. Ook zijn we gestart met een 
tweewekelijks Vrouwensalon, de Ont-Moeting. Een avond om verhalen te delen 
met elkaar, en met behulp van creatieve en participatieve werkvormen in je kracht 
te komen.

Internationale uitwisseling maakt een integraal deel uit van het Graalleven. Zo 
neemt jaarlijks een groep jonge Graalvrouwen van over de hele wereld deel aan de 
Commission on the Status of Women in New York, organiseert de Zweedse Graal 
retraites in een klooster in Sobrado (Spanje) en nodigt de Portugese Graal jaarlijks 
uit voor een theologie- en mystiekweek.

Voor wie graag maatschappelijk betrokken vrouwen ontmoet van over de hele 
wereld, is de Graalbeweging dus een rijke voedingsbodem! Iedere geïnteresseerde 
vrouw kan deelnemen aan zo’n internationale uitwisseling. Ook hier in Nederland 
kan je, door te helpen bij internationale bijeenkomsten, vrouwen uit alle windstre-
ken ontmoeten. Ook voor onze programma’s in het Graalhuis, zijn we altijd wel op 
zoek naar een helpende hand. Heb je interesse, laat het ons weten!

Inschrijving voor activiteiten
Wil je meedoen aan een of meerdere activiteiten in het Graalhuis? Meld je dan 
bij voorkeur via mail (degraal@planet.nl) aan bij het Graalsecretariaat vóór de 
genoemde sluitingsdatum.  
De betaling liefst per overschrijving via NL30TRIO0379311984 t.a.v. Stichting 
de Graal.
Contant betalen op de dag zelf blijft mogelijk. Bij afzegging na de sluitingsdatum 
wordt verwacht dat je het bedrag alsnog betaalt. 
Er is een kortingsregeling mogelijk voor mensen met een bijstandsuitkering of 
beperkte financiële middelen. Neem hierover zeker contact op!
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De Graalbeweging 

Ben je vrouw, spiritueel bewogen en open voor andere culturele en

religieuze tradities? En zet je spirituele geraaktheid je

ook aan tot maatschappelijke betrokkenheid?

Dan is de Graalbeweging wellicht iets voor jou!

Wij bieden

een platform voor bezinning en inspiratie

een plek voor ontmoeting en bemoediging

een broedplaats voor maatschappelijk engagement

een waaier aan mogelijkheden voor internationale ontmoeting

Interesse?

Kom dan langs bij een van onze activiteiten

in het Graalhuis of neem contact op!

Wij kijken alvast naar je uit!

De Graalbeweging

Nieuwegracht 51

3512LE Utrecht

Nederland

www.degraalbeweging.nl

degraal@planet.nl

+31 (0)30 – 23.33.640
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