De Tafel van Salland
Neem plaats en ervaar Nieuw Sion
Locatie:
Nieuw Sion
Vulikerweg 6
7431 PJ Diepenveen

Het kloostercomplex Nieuw Sion in Diepenveen is onlosmakelijk verbonden met de leefregel van Benedictus. Hier heeft
een Cisterciënzer gemeenschap van monniken tot eind 2015 gebeden, gewerkt en geleefd. Gastvrijheid, ontmoeting, eenvoud, duurzaamheid en stilte. Een authentieke, rustgevende sfeer in een typisch Sallandse omgeving. Nu biedt de voormalige abdij plaats aan uiteenlopende activiteiten met een oecumenisch karakter. Ervaar de rust, soberheid en inspiratie
van de eeuwenoude abdij tijdens de bijeenkomsten van de Tafel van Salland.
Bijzondere smaken op de Tafel van Salland
Elk jaargetijde houden wij de Tafel van Salland. Unieke bijeenkomsten met bijzondere smaken:
• Ontmoet elkaar
• Proef Salland
• De regel van Benedictus
• Hoor en zie de traditie van de monniken
Ervaar het zelf!

Food for thoughts in Nieuw Sion
Zet je zintuigen op scherp en beleef de eenvoud van het
kloosterleven. Waar kan dit beter dan in Nieuw Sion? Je
krijgt letterlijk en figuurlijk ‘food for thoughts’ op het menu.
Op een plek die traditiegetrouw ook gaat over samenleving,
voedselproductie & natuur, zelfvoorzienendheid, organisatie
& leiderschap en de verbinding daartussen. Deze ervaring
neem je mee en zal je niet meer loslaten.

Het programma:
een voedzaam en geestverrijkend menu
Voorgerecht
Je ontvangt vooraf uitgebreide informatie over het programma en
de moderne vertaling van vertaling van Benedictijns leiderschap.
Hoofdgerecht
Dit is de bijeenkomst zelf. Ontvangst rond 13.30 uur met thee
en koffie. Aansluitend nemen we je mee in het verhaal van
Nieuw Sion: de traditie, de leefregel van Benedictus, een
rondgang door het kloostercomplex, een wandeling door de
berceau, lezingen of een workshop.
Aan tafel nuttigen we een eenvoudige maaltijd met Sallandse
streekproducten. Een deel van de maaltijd vindt in stilte plaats.
Je wordt ook gevoed door een thematische inleiding, waarover
we vervolgens in gesprek gaan. We sluiten rond 20.00 uur af.
Nagerecht
Enkele dagen na de bijeenkomst ontvang je een ‘samenvatting’
van deze Tafel van Salland. In de vorm van een visual note van
een kunstenaar, een fotocollage of een column krijg je een
blijvende herinnering.

Praktische informatie
Data en tijdstip
Per tafel is plaats voor 30 tot 40 deelnemers. De Tafel van Salland staat open voor iedereen. Liever een Tafel ‘op maat’ met je eigen gezelschap? Dat kan
ook. Neem dan contact op met Wilfried (06-48201949 / info@wilfriedvanoldeniel.nl)
De Tafel van Salland is een initiatief van
in samenspraak met het bestuur en de directie van Nieuw Sion

Bathmenseweg 38a | 7434 PZ | Lettele | 06-48 20 19 49
www.wilfriedvanoldeniel.nl | info@wilfriedvanoldeniel.nl

Kosten
Het aanbod voor groepen wordt vastgelegd in een offerte en is mede afhankelijk van de duur en de invulling van het programma. Een deel van de opbrengst
van de Tafel van Salland komt ten goede aan de verdere ontwikkeling en instandhouding van Nieuw Sion. Meer informatie op www.wilfriedvanoldeniel.nl en
www.nieuwsion.nl
Deelnemen en aanmelden
De eerste seizoensbijeenkomsten met open inschrijving staan gepland op 21 september en 24 november, telkens van 13.30 uur – 20.00 uur. Bij 30 aanmeldingen
gaan deze bijeenkomsten door. Je kunt je aanmelden via info@wilfriedvanoldeniel.nl

