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De Amerikaanse trappistenmonnik Thomas 
Merton – misschien wel de beroemdste monnik 
van de twintigste eeuw – was een groot natuur-
liefhebber. Zijn dagboeken getuigen van zijn 
intense, spirituele natuurervaring die ten diepste 
voortkomt uit een mystieke verbondenheid met 
alle leven, en daarin met de Levensbron. Deze 
natuurmystiek leidde tot een steeds openlijker kritiek op de exploitatie 
van de schepping voor menselijk gewin. Zo groeide deze mystiek uit tot 
ecologische ethiek. 
In dit boek worden de lyrische natuurbeschrijvingen uit de dagboeken en 
gedichten van Merton gepresenteerd. Maar ook wordt beschreven hoe 
hij deze ervaringen verbond met zijn monastieke spiritualiteit en uit wel -
ke bronnen hij daarbij putte. Duidelijk wordt dat zijn belevingen en zijn 
visie nog steeds actueel zijn. Dit boek zal mensen die in de klimaatcrisis 
van onze tijd zoeken naar authentieke inspiratie veel kunnen bieden. 
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Natuurmystiek en eco -
logische ethiek gaan bij 
Thomas Merton hand in 
hand.
Kick Bras is emeritus pre -
dikant van de PKN, voor -
malig docent spiritualiteit 
aan de Theologische 
Universiteit Kampen en 
als onderzoeker gelieerd 

aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Hij is auteur van meer 
dan dertig boeken op het gebied van spiritualiteit en mystiek.

U kan dit boek inkijken in Zoekpunt vanaf zaterdag 14 augustus. En het
is er ook te koop. Vanaf zaterdag 21 augustus kan u het inkijkexem -
plaar ook voor een week lenen.

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 te 
Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie met 
een zinvolle beleving, een vakantie met een       .
Van donderdag 1 juli tot en met zondag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @zoekpunt en de website zoekpunt.dekenaatgenk.be. 
MAANDAG   bezinnend wandelen
DINSDAG  gezond ontbijtje (link met kruidenbloemen/vruchten 
  die in de Bijbel voorkomen
WOENSDAG  open kerk bezoeken
DONDERDAG  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
VRIJDAG   opruimen in je huis en hoofd
ZATERDAG  een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in 
  Zoekpunt en de week nadien te leen
ZONDAG  rustdag met een inspirerende gedachte

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, 
Lanaken, Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, 
prikkelen, informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal 
Informatie centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 


