
11-13 maart 2022  

Godgewaagde meiden* en toegewijde tantes 
weekend spiritualiteit – gender – maatschappelijk engagement  

 

 

Spiritualiteit die maatschappelijke engagement aanwakkert:  

dát is het grote thema van de Zen Peacemakers.  

 

Van 11 t/m 13 maart 2022 organiseren we als Zen Peacemakers Lage 

Landen een weekend in het Liobaklooster in Egmond-Binnen waarin we 

onze erfenis uit andere tijden erkennen en ervaren. 

 
de binnentuin van het Liobaklooster 

 

We onderzoeken de thema’s van geëngageerde spiritualiteit in christendom 

en boeddhisme zoals: Geloften, Roeping en toewijding, Gender en 

Hiërarchie, Inzet voor alle levende wezens.  

 

We richten de schijnwerpers op de vrouwen in het zenboeddhisme en op de 

vrouwelijke religieuzencongregaties die onderwijs, ziekenzorg, 

bejaardenzorg en maatschappelijk werk hebben opgezet in Nederland en in 

Afrika. We belichten hun toewijding en bezien ons eigen engagement.  

 

Programma 

Frank De Waele Roshi duidt de vrouwelijke lijn in zen, Diana Vernooij beziet 

in de voetsporen van haar toegewijde tantes de roeping van actieve 

religieuze congregaties, Annemie Vercouter vertelt over Hildegard von 

Bingen.  

We verblijven in het bijzondere Liobaklooster, krijgen er een rondleiding en 

bezoeken de tentoonstelling van het werk van de zusters. We gaan naar de 

Bedevaartskapel van het Julianaklooster en bezoeken onder leiding van een 

Graalvrouw het voormalig moederhuis De Tiltenberg en de begraafplaats 

van de Graalvrouwen.  

 

 
de kapel van De Tiltenberg 

 

Je onderzoekt als deelnemer in councilcirkels de verbinding tussen je 

geschiedenis, je eigen spiritualiteit en je sociale engagement.  

 

Op zondag zullen verschillende vrouwen Zen Peacemakersgeloften 

ontvangen.  



Praktisch 

Dit weekend is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is, (dus ook voor 

mannen), in maatschappelijk geëngageerde spiritualiteit.  

 

 

Data en tijden:  

11 maart 11.00 uur – 13 maart 17.00 uur.  

Kosten: € 220,- voor het hele weekend.  

 

Het Liobaklooster bevindt zich in Egmond-Binnen aan Herenweg 85. We 

eten er vegetarisch en verblijven er op basis van tweepersoonskamers, dus 

geef aan als je met iemand op één kamer wilt overnachten.  

Kom je alleen zondag overdag en wil je mee eten tussen de middag, dan zijn 

de kosten:  € 18,00.  

Delen van het programma zullen op zoom te volgen zijn.  

 

Nadere informatie en opgave bij: diana@zenpeacemakers.nl   

 

 

 
De drie toegewijde tantes van Diana 

 

 

*Bij de titel:   

Bisschop Bekkers van Den Bosch sprak ooit vrouwelijke religieuzen aan  

met: “U als Godgewaagde Meiden” in plaats van het traditionele  

“U als Godgewijde Maagden.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.zenpeacemakers.nl 

mailto:diana@zenpeacemakers.nl

