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Ooit gaat een mens op reis.
Hij heeft een stem gehoord, zoals Abraham.
Zij hebben een ster gezien,
zoals de Wijzen uit het Oosten.
Hij heeft een brief voor de koning, zoals Tiuri.
Hij heeft een ring weg te brengen, zoals Frodo.
Om te ontsnappen aan de dood, zoals Noömi.
En onderweg kruisen anderen hun pad.
Grensverleggend, toekomstbepalend.
Ooit ging de 7evende Hemel van start. Op zoek
naar en gedreven door geloof in beweging, spiritualiteit die aardt, verhalen die boeien. Twintig
jaar brandt het vuur van dat verlangen nog
steeds. En dat willen we graag met jullie delen. In
alle cursussen, trainingen, conferenties en zomerweken die je hieronder vindt. Maar in het bijzonder tijdens onze Open Dag op vrijdag 6 oktober,
waarvoor we een bijzonder jubileumprogramma
maken: Op reis met Ruth. We hopen je op deze
dag te ontmoeten in Ede.
De dag wordt geopend met een theatrale vertelling van Ruth. Daarna wordt Ruth 'in beeld' gebracht. Na de lunch kunt u kiezen tussen zes verschillende workshops. De dag loopt uit op een
gezamenlijke verbeelding. Lees meer
Meld je aan via info@7evendehemel.nl
De Open Dag komt tot stand met steun van Bureau Bersma

Ede | vrij 6.10
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KEILAND
Zeven dagen lang een mix van kunstzinnige
workshops, gebedsvieringen, elkaar ontmoeten
en genieten van het eiland Terschelling. Het thema van dit jaar: "Er is eens…" Met o.a. twee dansworkshop door Riëtte Beurmanjer. Lees meer
Terschelling | zo 30.7 - za 5.8

ZOMERSE DANSAVONDEN
Zomertijd, een warme dag, een zwoele avond: tijd
en zin om te dansen? Twee zomerse dansavonden. Je kunt beide keren komen of één van beide.
We onderzoeken psalm 119 in beweging. Zon,
maan en sterren… De psalmist leeft dag en nacht
met Gods woord. Ken je de vreugde van dit
Woord? De psalmist stelt zich open voor Gods
richtinggevende Woord. Hoe bemoedigt de psalmist jou om staande te blijven in onze wereld?
Lees meer
Leonie van Straaten | Bergeijk | di 8.8, 22.8

EUROPESE CONFERENTIE BIBLIODRAMA
Pieces of Peace
'Should I not have concern …' Jona 4: 11
Zomerconferentie in West-Vlaanderen, waar de
Grote Oorlog van 1914 - 1918 haar sporen heeft
nagelaten. In die context daagt het boek Jona ons
uit om te onderzoeken hoe wijzelf vrede zoeken
en vinden in ons eigen leven en in de samenleving. Alle workshops worden gegeven door twee
internationaal samengestelde duo's. Lees meer
Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek
e.a. | Torhout Vlaanderen | wo 23.08 - zo 27.08
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MEDITEREN OP DE BERG
Bewegen van binnen
Mediteren is stil zitten, zou je zeggen. En toch
beweeg je. Als je stil zit, merk je dat pas goed: je
beweegt van binnen. Daar opent zich ruimte voor
je ziel. Een cursus mediteren met aandacht voor je
lijf. In de prachtige kapel van de Bergkerk.
Lees meer
Susanne de Jong-Tennekes | Amersfoort | vrij 1.9,
8.9, 15.9, 22.9 of do 21.9, 28.9, 5.10, 12.10

MEDITATIEF BIJBELLEZEN
Mediteren is een manier om tot rust te komen,
een manier om tot jezelf te komen als je jezelf
dreigt voorbij te rennen. Een christelijke meditatievorm is: tot jezelf komen en je inleven in Bijbelverhalen en in de mensen die erin voorkomen. Je
gaat in hun schoenen staan en daardoor ontdek je
iets over jezelf. En omdat zij altijd 'iets hebben'
met God, ontdek je ook iets over jezelf en God.
Lees meer
Riëtte Beurmanjer | Amstelveen | ma 18.9, 16.10,
20.11, 18.12 , 15.01, 19.02, 19.03, 16.4, 14.5, 18,6

INTERVISIE BIBLIODANS
In een kleine groep ideeën opdoen, nieuwe programma's uitproberen, feedback krijgen en zo je
begeleiding professionaliseren. Lees meer
Riëtte Beurmanjer | Amsterdam | vrij 29.9, 16.2
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BIBLIODANS IN OEGSTGEEST
Zoek je een plek waar je op adem kunt komen?
Heb je zin om je geloof op een creatieve manier te
verdiepen? Vind je het fijn om anderen te ontmoeten om te delen wat je beweegt? Bibliodans
geeft je dat en meer… Lees meer
Riëtte Beurmanjer | Oegstgeest | di 31.10, 16.1,
20.3, 29.5

BIBLIODANS IN AMSTERDAM
Samen met anderen creatief en expressief dansen.
Dansend in gesprek gaan met Bijbelverhalen. Op
een beweeglijke, speelse manier inzicht krijgen in
hoe je omgaat met jezelf, anderen en met de goddelijke dimensie van je bestaan. Je laten verrassen
door wat zich aan je voordoet. Lees meer
Riëtte Beurmanjer | Amsterdam | do 2.11, 9.11,
16.11, 23.11, 1.2, 8,2, 15.2, 22.2

WERKEN MET BEWEGING
Toolkit voor professionals
Op deze dag krijg je een aantal korte, bewegelijke
werkvormen aangereikt waarmee je direct aan de
slag kunt in het groepswerk. Door te bewegen
doe je een beroep op de vitaliteit en affectiviteit
van de deelnemers. Beweging brengt je dichter bij
jezelf, verbindt de groep, verdiept een thema.
Lees meer
Susanne de Jong-Tennekes | Amersfoort | ma
6.11
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BASISCURSUS BIBLIODRAMA
Stap met jouw levensverhaal in een bijbelverhaal
en ervaar wat er in die ontmoeting gebeurt. Onderzoek wat jou raakt of tegenstaat. In gesprek
met elkaar verken je wat dit met je doet en ontdek
je nieuwe betekenissen in het verhaal. Lees meer
Cocky Fortuin-van der Spek | Utrecht | wo 8.11,
29.11, 17.1, 14.2, 14.3, 11.4

DE KRACHT VAN BRONVERHALEN
Training in vertelkunst
Waarom bronverhalen? "Om in de wirwar van dit
bestaan te overleven", zegt een professional in de
hulpverlening. Bronverhalen hebben in de loop
der tijd hun kracht en waarde bewezen. Professionals in de zorg, het onderwijs, de dienstverlening,
de kerk en de hulpverlening worden in twee
tweedaagse trainingen vaardig in het speels en
vrij werken met verhalen in hun doelgroep.
Lees meer
Bas van den Berg, Gottfrid van Eck, Cocky Fortuin-van der Spek, Kees van der Zwaard | Ede |
vrij 17.11 - za 18.11 en vrij 26.1 - za 27.1

DANSMEDITATIE
In stilte binnenkomen, loskomen van dagelijkse
beslommeringen. Door te bewegen je lichaam
warm laten worden en je bewegingsmogelijkheden verkennen. Dansen naar aanleiding van een
psalmtekst en proeven wat dat in je teweeg
brengt. Gebaren tot een gebed laten worden. Wat
je ervaren hebt meedragen je dagelijkse leven in.
Maak kennis met dansmeditatie! Lees meer
Riëtte Beurmanjer | Ouderkerk aan de Amstel |
wo 29.11
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WERKEN MET VERHALEN IN GROEPEN
Een praktische tweedaagse training voor mensen
die met groepen werken. Je maakt kennis met een
grote variatie aan werkvormen om in groepen
met persoonlijke, fictieve en overgeleverde verhalen te werken. Tussen de bijeenkomsten oefen je
in jouw groep. Je verrijkt, verdiept en verfijnt je
mogelijkheden om verhalen te laten vertellen, te
horen en te delen. Lees meer
Aat van der Harst en Cocky Fortuin-van der Spek
| Gouda | za 20.01, 10.3

VOORGAAN MET HART EN ZIEL, LIJF EN LEDEN
In deze cursus onderzoeken we hoe persoon,
ambt en ambacht een rol spelen in je 'performance'. Je krijgt feedback op je manier van voorgaan.
We gaan na wat je sterke punten zijn en geven
suggesties om je expressieve en communicatie
mogelijkheden te vergroten. Lees meer
Riëtte Beurmanjer en Kees van der Zwaard | Culemborg | wo 11.4 , 25.4, di 8.5, wo 23.5

