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VAN DE  

MENSWORDING 

 

 

De Beweging van Menswording wil 

mensen van alle leeftijden en culturele 

achtergronden uitnodigen om 

‘gewone ervaringen van eigen                  

menselijkheid’ te delen.                   

Want de mens worden die je verlangt 

te zijn kan je niet alleen. 

In de Beweging van Menswording 

willen we mekaar daarin tot steun zijn. 

 

 

 

ANDERS VASTHOUDEN 

Ik geloof in Menswording                                          

als een verlangen van ieder mens                                     

om zich gelukkig te weten                                                                                 

als een te realiseren weg                                                

die met vallen en opstaan                                                 

op eigen wijze gegaan wordt                                            

slechts in zorgzaam contact met anderen                                  

en met al wat een mens omringt 

Ik geloof in Menswording                                             

als een liefdesavontuur                                                   

tussen God en iedere mens                                       

dat zich ten diepste getoond heeft                                 

in Jezus van Nazareth                   

Ik geloof in Menswording                                                          

als doel en zin van mijn leven                                          

als leidraad voor mijn keuzes                                      

als oproep om anderen hierbij tot steun te zijn                 

tot voltooiing van deze wereld 



Een klaproos ziet er teer en             

kwetsbaar uit. Zij hangt slap na 

elke regenbui en beweegt bij elke 

windvlaag. En toch …                                      

Zij komt altijd weer overeind, wat 

zij ook doorstaan heeft.                                          

Je komt haar tegen op de meest 

onverwachte plaatsen en                

momenten.                                          

Een klaproos kleurt de bermen                 

prachtig rood.                                                

Maar als je haar plukt verwelkt zij 

vrijwel meteen.                                            

Zij heeft haar grond nodig en die 

mag droog, arm en zanderig zijn.                         

Na de bloei verspreidt de wind de 

zaadjes, en andere klaprozen  

komen tot bloei.                                      

De ondergrond blijft zo altijd in               

beweging.                                          

Net als bij de mens.                                           

Door de bewegingen van het               

leven, doorheen de kwetsbare  

momenten, kan ook een mens              

mens-worden! 

Een symbool dat spreekt ... 

DE KLAPROOS Programma 

13.30 u.    Onthaal met een kopje koffie  

14.00 u.    Welkom 

14.10 u.     Getuigenis van Adriaan en Elena 

14.30 u.      Muziek 

14.35 u.     Getuigenis  van Riet 

15.00 u.      Verwerkingsmoment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Individueel of in groep 

16.30 u.       Slotbezinning 

17.00 u.       Elkaar verder ontmoeten bij een     

  drankje en een hapje 

 

De getuigenissen 

Twee getuigenissen vertellen ons over ‘Anders            

vasthouden’. 

Elena leeft samen met Adriaan die geregeld               

geplaagd wordt door depressieve en donkere          

gedachten. 

Riet verloor haar dochter in een auto-ongeluk.              

Veerle was onderweg voor haar werk toen ze 

werd aangereden. 

Hoe moet je hiermee leven? 

Zaterdag, 5 oktober 2019 

 

Inschrijving 

Graag inschrijven voor 26 september              

op onderstaand (mail)adres. 

Om de onkosten te dragen vragen we            

een bijdrage van 12 euro ter plaatse te           

betalen of over te schrijven op rekening-

nummer BE45 7310 2595 8989 

                                                               

Hof Zevenbergen                                                  

Kasteeldreef 22, 2520 Ranst                                              

03/205 65 70 

bewegingvanmenswording@gmail.com 

 

 

 

 

 


