Ter Liefde Const Uit Het
‘de liefd’ tot const’ - dspacebrary.uu - op de titelpagina van het uit 1604 van karel van mander (zie
titelpagina van deze scriptie) staat geschreven: ‘alles dienstich en nut den schilders const beminders en
dichters oock allen staten van menschen’.1 van mander schrijft zijn boek tot lering en vermaak van schilders,
kunstliefhebbers en alle andere geïnteresseerden. omslag de wortels, de twijgendd 1 08-02-2013
09:57:33 - uit de schrift. we gaan als het ware de levensboom in. in één van onze kloostergangen hangt een
groot schilderij, ooit door onze stichter jacobus heeren aangeschaft. we zien daarop drie harten, maar slechts
twee personen. het hart neemt een prominente plaats in, iets dat onzichtbaar is en verborgen in het binnenste
van de mens. maastricht, april 2017 - cbsisters - gods liefde in ons leven als religieuzen vorm. zijn wij arm
aan liefde dan zullen we gouw moe worden, wordt het leven zwaar en voelen we ons belast, uitgeput en
ongelukkig. de viering van dit jubileum nodigt ons uit bewust te zijn van onze charismatische wortels, en onze
liefde en dankbaarheid jegens boodschap van paus benedictus xvi voor de 46ste ... - boodschap van
paus benedictus xvi voor de 46ste wereldvredesdag 1 januari 2013 zalig die vrede brengen 1. ieder jaar brengt
de verwachting van een betere wereld met zich mee. een sieraad van vier eeuwen oud: het constthoonend iuweel ... - de wedstrijd bestond uit verschillende onderdelen, waaronder een plechtige intrede in
de stad haarlem op 22 oktober 1606, die veel publiek op de been moest brengen. in het const-thoonende
iuweel staan de processies op gravures afgebeeld: elke deelnemende kamer was prachtig uitgedost in
toneelkledij. thema liefde en devotie - staalkaart - verleden uit de doeken wordt gedaan. de charleville is
alvast een uitstekend uithangbord. veel succes! terep w uteros 2 8 14 20 26 28 4 14 22 32 36 40 inhoud de
waarde van het gruuthusehandschrift een liedboek met bijzondere muzieknotatie liefde const, cracht, wille
devotie voor christus en maria praktisch de stop motion films van karolien ... 11-18 - wonen in het klooster
volgens de regel - (const. 1929 hdst. 1, § 1. 1) na het tweede vaticaans concilie (1962-1965) werden vooral
'gaudium et spes' en 'perfectae caritas' een uit-nodiging om het bestaan als religieuzen te herbronnen, te
herzien en te ver-nieuwen. van daaruit willen de zusters meer levensnabij komen: alles wat hen door hun wijze
van leven en wonen ars aemula naturae - oudleiden - geïnstruweerr onderweesen ter liefde van de const
en ‘t nut voor ‘t algemeen” van zichzelve getuigen in een rekest van omstreeks het einde van 1701 vestigden
in dat rekest aan de leidsehe regeering de aandacht erop, er onder ambaghtsluyden haar kinderen ook fraaye
geesten en vernufften gevonden werden van openbaare leering wilden ... uva-dare (digital academic
repository) fabels van liefde ... - const. ter perse. publiceren bij de rederijkers voor de reformatie.’ in: joris
reynaert (red.) herman pleij, geschre-ven en gedrukt. boekproductie van handschrift naar druk in de overgang
van middeleeuwen naar moderne tijd, gent 2004, p. 157-75. ———, ‘de weerklank van de bourgondische
hofliteratuur in het mid-delnederlands’ in ... de schaaking - dbnl - mod fland houdende, liefde van const anze
en belmonte, als zodanig , e lis goedkeuring; fchoon onze bewondering nog veelhoogerjlijgt , wanneer wij een
gehoonde bas/a. welke volkomen in ftaat gefield zijnde, o:n zijne aan te leur gefielde liefde, en voorheen hem
aangcdaaneverongelijkin-gen , eene volkomene wraake te bezorgen, echter zo groot uitbreiding van de
missie in guyana - osutildonk - de mensen uit de buurt en van de parochie, o.l.v. ter sneeuw, voelen zich
thuis als vrijwilliger, als zij de mis bijwonen of halt houden om de zusters om gebed te vragen. het huis was
eerst noviciaat, dan retraite centrum en nu is het een rusthuis voor onze oudere zusters waar zij alle nodige
zorg krijgen.
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