Stanislasteam Ignatiaanse Spiritualiteit
Aanbod seizoen 2016-2017
Rond het Stanislashuis in Delft staat een team van mensen, die
geïnspireerd zijn door de Ignatiaanse spiritualiteit en deze met anderen
willen delen via een aantal activiteiten, zoals hieronder beschreven.
Voor meer informatie van het aanbod zie ook
www.stanislashuis.nl link: team.stanislashuis.nl

Geestelijke oefeningen in het dagelijkse leven
Voor wie God zoekt in zijn/haar leven.
Als het leven je voor keuzes plaatst of als je je afvraagt wat God nu van jou vraagt, dan biedt de
heilige Ignatius van Loyola een methode om, met God voor ogen, je leven vorm te geven. Wij
bieden zijn Geestelijke Oefeningen in het dagelijkse leven aan: negen maanden dagelijks tijd
vrijmaken voor gebed (Schrift-meditatie) en eens in de week of twee weken een gesprek met een
begeleider. De eerste twee maanden zijn ter kennismaking; daarna wordt besloten hoe verder te
gaan. Belangstelling? Meld je dan aan bij Marianne Hoogervorst, e-mail: hoogerv2@xs4all.nl; zij
nodigt je dan uit voor een gesprek om te zien of dit aanbod bij je past.

Geestelijke begeleiding
Voor mensen die verlangen om te groeien in hun christelijk geloof kan het zinvol zijn af en toe met
iemand te spreken, die hen daarin kan ondersteunen en bemoedigen. Voor een periode van individuele geestelijke begeleiding kan een beroep worden gedaan op leden van het Stanislasteam.
Info/aanmelding: Annemarie den Blanken: tel. 010-4562929; e-mail:
annemariedenblanken@hetnet.nl

Geleide meditatie
Er wordt gedurende een half uur een geleide meditatie over een Bijbeltekst aangeboden, met de
mogelijkheid van een nagesprek in een groepje.
Locatie Delft: Stanislaskapel (Westplantsoen 73, 2613 GK Delft)
Data/tijd:
elke zaterdag van 22 oktober 2016 t/m 3 juni 2017, van 10.30 (stipt) tot 11.00 uur,
daarna is er een mogelijkheid tot nagesprek tot 11.45 uur
Begeleiding: leden van het Stanislasteam
Aanmelding: (bedoeld voor nieuwkomers): Bert ten Berge sj: tel. 015-2143171;
e-mail: b.tenberge@jezuieten.org
Web:
De zaterdagmeditaties verschijnen ook op www.stanislashuis.nl met de link
meditaties.stanislashuis.nl
Locatie Den Haag: Elandstraatkerk (Elandstraat 194, 2513 GX Den Haag)
Data/tijd:
elke eerste woensdag van de maand (behalve in augustus); in aansluiting op het
avondgebed (19.00-19.30) van 19.45 (stipt) tot 20.15 uur. Een nagesprek is tot
uiterlijk 21.15 uur.
Begeleiding: Alice Withaar
Aanmelding: bij Christophe Janssens: e-mail: ignatius@rkdenhaag.nl
of bij Alice Withaar: tel. 070-3868149; e-mail: alice.withaar@planet.nl

Stanislaslezing: Johannes Vermeer en de Delftse jezuïeten
Spreker: pater Dries van den Akker sj
Omwille van zijn huwelijk met een katholiek meisje moest Vermeer overgaan tot de katholieke leer.
In het huis naast Vermeer woonden de jezuïeten, waaronder pater Isaac van der Mye (1602-1656),
die zelf kunstschilder was. Zou hij niet van invloed geweest zijn op Vermeer? Wij willen Vermeer
benaderen vanuit het perspectief van de jezuïeten, en zien hoeveel invloed zij mogelijk gehad
hebben op zijn werk.
Datum/tijd:
donderdag 10 november, 20.00-21.30 uur
Locatie:
kapel van het Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft
Aanmelding: Bij Bert ten Berge sj: tel. 015-2143171; e-mail: b.tenberge@jezuieten.org

Muziek in de Advent: l’Enfance du Christ
Inleiders: Dries van den Akker en Gery van der Vlies
Ter voorbereiding op de viering van de geboorte van Christus wordt op twee avonden l'Enfance du
Christ van Hector Berlioz ten gehore gebracht (CD) met de vertaling van de Franse tekst en
toelichtingen op tekst en muziek.
Datum/tijd:
donderdag 8 en 15 december 2016 van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie:
kapel Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft
Aanmelding: Dries van den Akker sj, tel. 06-48634693; email: dries.vd.akker@jezuieten.org.

Valentijnlezing: Waar blijft de kerk?
Spreker: Prof dr. Erik Borgman (Tilburg University)
Prof. Borgman spreekt over de toekomst van de kerk naar zijn gelijknamige boek 'Waar blijft de
kerk; Gedachten over opbouw in tijden van afbraak.’ (Adveniat 2015).
Datum/tijd:
donderdag 9 februari 2017, van 20.00 tot 21.30 uur
Locatie:
kapel Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft
Aanmelding: Bert ten Berge sj: tel. 015-2143171; e-mail: b.tenberge@jezuieten.org

Gebedspelgrimage in de 40-dagentijd
Begeleid bidden met de bijbel
Voor mensen die naar geloofsverdieping zoeken is er in de 40-dagentijd een online–retraite die
elke dag een bijbeltekst met toelichting biedt (www.ignatiaansbidden.org). Wij bieden de
mogelijkheid om hierbij een wekelijks, individueel gesprek te hebben met een begeleider, als u
tenminste in staat bent dagelijks (± ½ uur) over deze online-tekst te mediteren. Na aanmelding
wordt u een persoonlijke begeleider toegewezen, met wie u afspraken maakt over plaats en tijd
van ontmoeting.
Data:
Start in de week van 27 februari 2017; afronding in de week van 17 april 2017
Plaats:
Privéadres van de begeleider of anders Stanislashuis, Westplantsoen 73, Delft.
Begeleiding: Leden van het Stanislasteam
Opgave:
Marianne Hoogervorst; hoogerv2@xs4all.nl; of schriftelijk: Stanislasteam,
Westplantsoen 73, 2613 GK Delft.

Muziek in de veertigdagentijd
Inleider: Jan Christiaens
Jan Christiaens is musicoloog en stafmedewerker bij het Bisdom Gent (België). Hij leidt ons binnen
in het mysterie van Christus' lijden via passiemuziek van oude (J.S. Bach) en nieuwe meesters (O.
Messiaen, E. Esenvalds, A. Pärt).
Datum/tijd:
op donderdagavond 23 en 30 maart 2017, van 19.30–21.30 uur.
Locatie:
kapel Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft.
Aanmelding: Dries van den Akker sj, tel. 06-48634693; email: dries.vd.akker@jezuieten.org.

