
Uitnodiging voor de “Landelijke Dag” WCCM Nederland 2017 
 
Op zaterdag 11 november wordt de jaarlijkse Landelijke Dag gehouden in de Odulphuskerk van Best. 
Het thema van deze dag is: Eenvoud. 
 
U bent vanaf 9.30u welkom om binnen te lopen, koffie en thee staat klaar; het programma start  
om 10.00u met een korte inleiding gevolgd door een meditatiemoment. 
 
In de ochtend hebben we een bijzondere spreker, de bisschop van ’s-Hertogenbosch,  
monseigneur De Korte. In het middagprogramma zal Sicco Claus, de landelijk coördinator van  
WCCM Nederland, een uiteenzetting geven over het gedachtegoed van John Main, de grondlegger 
van The World Community for Christian Meditation. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
09.30 – 10.00u inloop met koffie 
10.00 – 10.10u opening 
10.10 – 10.30u meditatie 
10.30 – 11.00u tijd voor ontmoeting 
11.00 – 12.30u gastspreker mgr. De Korte 
12.30 – 13.30u lunch 
13.30 – 14.30u spreker Sicco Claus  

- de spanning in de spiritualiteit van John Main tussen complexiteit en eenvoud 
- aansluitend: nationale en internationale ontwikkelingen WCCM  

14.30 – 15.00u meditatie 
15.00 – 15.20u tijd voor ontmoeting 
15.20 – 15.45u afsluiting 
 
De Odulphuskerk ligt in het centrum van Best op 300 meter lopen van het station. Komt u met de 
auto dan kunt u op 100 meter naast en achter de kerk gratis parkeren. De sportieve mens kan z’n 
fiets op 10 meter van de kerkdeuren kwijt. Met andere woorden: er is nauwelijks reden om  
op 11 november niet naar Best te komen. Adres: Hoofdstraat 33 – 5683 AC Best. 
 
Aanmelden kan bij John de Vet: odulphuskapel@wccm.nl of 0499-871123.  
Van de deelnemers wordt een bijdrage van €10,- gevraagd. U dient zelf zorg te dragen voor de lunch; 
een kom vegetarische soep wordt zoals gebruikelijk aangeboden, evenals koffie en thee. 
 
Mocht u tijdens de pauze buitenskerks willen lunchen dan is daar op loopafstand voldoende 
horecagelegenheid voor.  
 
Wij zien u graag op zaterdag 11 november in Best! 
 
Met hartelijke groet, 
José Schepens, Erik Pluijm, John de Vet 
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