
Workshop ‘Beeldmeditatie’ 
 

Welkom bij deze Beeldmeditatie! Kunst is een prachtige discipline 
om in te zetten voor intimi-tijd met God. Individueel doorloop je 
een route langs diverse afbeeldingen, verspreid over de Abdij. 
Joline reikt hiervoor tools aan en gaat met ons in gesprek waarom 
stilte, rust & balans bij God zo mooi & vaak zo moeilijk is. We 
ronden af met een deelsessie.  
 
Joline Zuidema – Blankesteijn wordt enthousiast van spreken, 

zingen, haar 2 dochters, geeft (gast)lessen, workshops, is trainer christfulness en auteur van het 
boek HIER IS RUST - vol aandacht leven met God. www.jolinezuidema.com 
 
 
Workshop ‘Lectio Divina’ 

Lectio Divina is een manier van Bijbellezen die door monniken beoefend 
wordt en die gepaard gaat met stilte, rust, aandachtig zijn in het hier en nu 
en meditatie. Het doel is om dichter bij het hart van God te zijn en ook voor 
mijzelf om de reis van het hoofd naar het hart te maken de innerlijke reis 
naar de stilte.  

Lucas Boersma - is begeleider voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking, een drukke en hectische baan met veel stress.  Door een 
ingrijpende burn-out, jaren geleden, kwam hij in aanraking met het 
klooster, monniken, en daarbij de kwam hij onder de indruk van (de regel 

van) Benedictus, en Lectio Divina. 

 

Workshop ‘Een persoonlijk verhaal over een zoektocht naar een leven vanuit rust’ 

Tijdens deze workshop word je meegenomen in een persoonlijk 
verhaal. Esther is na een heftige periode van veel stress en onzekerheid 
een zoektocht begonnen naar meer rust in haar leven. Al snel werd ze 
geraakt door de Benedictijnse spiritualiteit en het kloosterleven. Ze 
heeft vier eenvoudige woorden gevonden uit de Benedictijnse geloftes 
stabilitas, obedientia en conversio morum die voor haar een houvast 
zijn geworden om vanuit rust te leven.  

Esther Kouw – Lanting heeft een passie voor het klooster. Ook al leeft 
ze zelf niet in een klooster zijn er veel elementen die haar aanspreken. Zoals de stilte, de 
gastvrijheid, de eenvoud, de gebeden en de rust. Ze begeleid (klooster)retraites voor groepen en 
individuen.  www.leven-vanuit-rust.nl 

 
 

http://www.jolinezuidema.com/
http://www.leven-vanuit-rust.nl/

