Nieuwolda Christelijke spiritualiteit
Spiritualiteitswerkvorm: Gebed om mee te bidden ontleend aan Klooster in de cloud
Almachtige God,
U bent aanwezig
in heel het universum en in het kleinste van uw schepselen,
U omarmt alles wat bestaat met uw liefde.
Stort uw liefdeskracht ook uit over ons,
opdat wij het leven en de schoonheid beschermen.
Overstelp ons met uw vrede,
opdat wij als broers en zusters samenleven,
zonder iemand kwaad te berokkenen.
O, God van de armen,
help ons om hen die uitgestoten en vergeten worden,
en die zo kostbaar zijn in uw ogen,
bij de staan.
Genees ons,
opdat wij beschermers van de aarde worden
en ons niet gedragen als roofdieren.
Genees ons,
opdat wij zaaiers van schoonheid worden
en niet van vervuiling en vernietiging.
Raak de harten van hen die eigen profijt najagen
ten koste van de aarde en van de armen.
Leer ons alles naar waarde te schatten,
en vol bewondering te aanschouwen.
Laat ons op onze weg naar het oneindige licht,
ontdekken hoe diep verbonden wij zijn met alle schepselen.
Dank U omdat U, nu en altijd, bij ons bent.
Wij vragen U, sterk ons in onze strijd
voor rechtvaardigheid, liefde en vrede.

Klooster in de Cloud.
Je kunt deelnemen en deelhebben aan de getijdengebeden die twee keer per dag worden gehouden in
de kapel van Nieuw Hydepark in Doorn. Dankzij een videoverbinding ben je live aanwezig en vier en
bid je mee alsof je er bij bent. Of je bidt op je eigen tijd.
De basis voor de getijdengemeenschap wordt de regel. Het motto is: Bid en Bemin! Bij de regel gaat
het niet om wat we zijn, maar wat we willen worden. De regel wil een handreiking zijn voor het
dagelijks leven. Daarbij willen we ca 50 geloofsgetuigen kiezen. Mensen als Bonhoeffer, Thomas à
Kempis, Teresa van Avila. Van hen verzamelen we inspirerende teksten.
Als dit aanspreekt dan kun je lid worden van de online community en dagelijks participeren in de
getijdengebeden ga dan naar hun website.
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