Tijdlijn
Stilstaan bij wat belangrijk is

Tijdlijn is een dagprogramma waarbij wordt s l gestaan bij belangrijke momenten in je leven en
gewerkt wordt aan een ritueel om deze momenten een plaats te geven die passend is. Het kan zijn
dat er iets moet worden verwerkt of herdacht. Maar het kan ook zijn dat er iets gevierd moet worden
of luister worden bijgezet.
Soms is een thema helder en behoe markering, soms is er een dilemma dat eerst aandacht nodig
hee . Gedurende de dag werken we eraan om dilemma’s te verhelderen en nieuwe perspec even te
creëren.
De deelnemers bepalen zelf het tempo en de mate waarin zij thema’s willen delen. We werken in de
buitenlucht. Centraal staat jou levenslijn, deze wordt verbeeld en le erlijk uitgezet op een groot veld
en gedurende de dag zal ieder met eigen momenten en thema’s van deze Tijdlijn aan het werk
zijn.
De contouren van het programma liggen vast, en verder is het maatwerk, ieder hee immers eigen
onderwerpen en een eigen tempo.
Er is materiaal voorhanden waarmee plekken aan de Tijdlijn kunnen worden gemarkeerd en die
kunnen helpen bij het ontwerpen van een ritueel.
En er worden werkvormen aangereikt om los te komen van Chronos en ruimte te geven voor Kairos.
Voor wie:

voor ieder die belangrijke momenten uit zijn of haar leven wil onderzoeken en
markeren. Er zijn zes tot acht deelnemers. Alle lee ijden zijn welkom. Het is
ook mogelijk om het programma individueel te doen.

Waar:

de Tijdlijn wordt gehouden op verschillende loca es, ondermeer, Klooster
Doornburgh, Fort Weesp, de Protestantse Diaconie in Amsterdam en op het
Vuurtoreneiland bij Amsterdam.

Wanneer:

het programma wordt in de zomer en najaar van 2021 op verschillende
momenten georganiseerd. Zodra er zes nieuwe aanmeldingen zijn wordt een
datum bepaald. NB, zolang Corona duurt doen we een ZOOM variant. Neem svp
contact op voor meer informa e.

Moderatoren: Rob Tjalling Bakker, celebrant.
Renate Schmitz, coach, trainer.
Kosten:

de kosten zijn deels a ankelijk van de gekozen loka e. Neem contact op voor
informa e.

Inlich ngen:

rtbakker@xs4all.nl of 0653682370, www.oldschool.network

Aanmelden:

rtbakker@xs4all.nl
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Kairos, ook wel ‘de god van het geschikte moment’ genoemd. Kairos is de jd die ertoe doet, de jd
die kansen biedt of voor een doorbraak weet te zorgen. Hij vertegenwoordigt al die bevlogen
momenten van schoonheid, inzicht en daadkracht die het leven bijzonder maken. (Joke Hermsen).

