Stilte, verbondenheid, bezieling
KNR Nieuwsbrief 102, december 2017
Redactioneel:
In deze laatste Adventsweek zijn we op weg naar kerstmis, feest van licht en feest van vrede.
Maar die vrede is allesbehalve vanzelfsprekend. Het afgelopen jaar hielden de religieuzen in
Nederland, zich bezig met geweldloosheid en rechtvaardige vrede in het kader van het jaarthema. Daarbij kwamen diverse aspecten van vrede aan bod, niet alleen de vrede in de wereld,
maar ook innerlijke vrede en vrede in de eigen gemeenschap. Een van de resultaten hiervan
is een boekje 'Mijn vrede geef Ik je' met teksten over vrede en geweldloosheid verzameld door
religieuzen. Teksten van en over oude en nieuwe religieuzen: van Augustinus en Franciscus
tot Frans van der Lugt en André Lascaris. Gedachten, gebeden en aansporingen. Om te lezen,
over na te denken en te inspireren. Het is te bestellen bij de KNR via communicatie@knr.nl
voor € 12,50 excl verzendkosten.
Meer mogelijkheden voor inspiratie en bezinning vindt u hier in deze nieuwsbrief.
Namens de redactie van deze nieuwsbrief willen wij u een gezegend kerstfeest en vrede en
alle goeds voor 2018

JONGEREN
Megen, God en ik
In dit weekend gaat het over jouw relatie met God. Je krijgt gelegenheid om je daar persoonlijk
en met anderen in te verdiepen. Broeder Fer van der Reijken en zuster Marianne van
Haastrecht zijn daarbij tochtgenoten. Zij putten uit de rijkdom van de bijbel en van de geschriften van Franciscus en Clara.
Locatie: minderbroedersklooster, Megen
Prijs: € 65,Data: vrijdag 2 februari 2018 tot zondag 4 februari 2018
Amsterdam, informatie-avond groepsreis India
In de zomer van 2018 organiseert SAMEN een groepsreis voor jongeren van 18-25 jaar. Tijdens
de reis leef en werk je mee op verschillende projecten voor straatkinderen en straatjongeren
in India. Doel van deze reis is het kennismaken met de leefwereld van straatkinderen, het
organiseren van sport- en spelactiviteiten en culturele uitwisseling met leeftijdsgenoten. Ook
kun je door te klussen op een praktische manier een bijdrage leveren aan de projecten. Tijdens
de informatie-avond hoor je er alles over.
Datum: 19 januari 2018.

Vught, CompassieLab
Een cyclus van drie bijeenkomsten over het voeden van je innerlijk kompas. Met maximaal 15
mensen onderzoeken en ontwikkelen we onze compassievolle levenshouding. Op drie zondagen gaan we met elkaar aan de slag vanuit wisselende benaderingswijzen waarbij we steeds
aansluiten bij de actualiteit. Drie dagen vol inspiratie, bemoediging en plezier.
Data: 4 februari, 11 maart en 8 april

SPIRITUALITEIT
Egmond, Poëziemiddag in de abdij van Egmond
In aansluiting op de week van de poëzie (25 t/m 31 januari 2018) organiseert de abdij van
Egmond een poëziemiddag.
Het belooft een boeiend programma te worden! Broeder Adri Kortekaas zal spreken over zijn
twee dichtbundels ‘Reisgenoten’ en ‘Het brekende licht’. In deze lezing draagt hij voor uit eerder gepubliceerd werk, en zal nieuwe poëzie ten gehore worden gebracht.
Het geschreven woord van de gedichten raakt aan het onzegbare. Daarom wordt de voordracht omlijst en geaccentueerd door passende muziek. Mariëlle Tromp-Zentveld zal op de
vleugel aan deze middag een bijzonder accent geven.
Na afloop van de lezing is er gelegenheid om inhoudelijk met broeder Adri in gesprek te gaan
of om vragen te stellen. Uiteraard zijn de dichtbundels te verkrijgen, en voor wie dat wil voorziet broeder Adri uw boek van een handtekening of opdracht.
Plaats: abdijwinkel, Vennewatersweg 27a, Egmond-Binnen
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Kosten: € 10,- voor de deelname aan deze middag aanmelden
Datum: zaterdag 3 februari 2018

Haarlem, Ouder worden Op zoek naar kracht in kwetsbaarheid
Kent u Hendrik Groen? De 83-jarige bewoner van een verzorgingshuis die een dagboek schreef
over zijn ‘pogingen om iets van het leven te maken’?
Wat hij op humoristische en luchtige wijze laat zien uit zijn dagelijks leven toont dat hij er
aardig in slaagt om zijn leven inderdaad betekenis te geven of, misschien beter gezegd, die
betekenis te vinden. En dat is een opgave die vele ouder wordende mensen herkennen: hoe
en waar vind je zin in je leven terwijl het lijkt alsof dat afbrokkelt waar je zelf bij bent.
Ouder worden betekent achteruitgang, van gehoor en gezicht, beweeglijkheid en spierkracht.
Angst voor afhankelijkheid kan ons bekruipen, evenals de vrees voor verlies en verdriet bij het
overlijden van partner, familie, vrienden en bekenden. Dat zijn geen processen om luchtig
over te doen. Maar toch, er is meer in het leven dan dat, ook als je ouder wordt. Misschien is
er wel sprake van nieuwe kansen?
Data: 31 januari, 14 februari, 28 februari, 14 maart, 4 april
Tilburg, Psalmen – een wonderlijke wereld
Vier avonden over de psalmen. De inleiders van het Titus Brandsma Instituut verbinden de
eeuwenoude wijsheid van de psalmen met ons dagelijks leven.
Psalmen zijn ‘deuren’
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die toegang geven tot een wonderlijke wereld –
de werkelijkheid van ons dagelijks leven.
Het betreft de volgende psalmen, besproken door de volgende personen:
Woensdag 17 januari 2018:
Woensdag 24 januari 2018:
Woensdag 31 januari 2018:
Woensdag 7 februari 2018:

Marieke Rijpkema
Leon Teubner
Paul Reehuis
Kees Waaijman

Psalm 148
Psalm 136
Psalm 111
Psalm 47

Tijd: telkens 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Elimzaal, Schiphollaan 30, Tilburg
Kosten: € 7,- (€ 5,-) per avond
Tilburg, De donkere nacht
Inspiratiedag rond Johannes van het Kruis, een Spaanse karmeliet (16de eeuw). Samen met
Teresa van Avila wilde hij teruggaan naar de oorspronkelijke levenswijze van de karmelieten
– met als gevolg een nare periode van gevangenschap. Juist deze periode van duisternis bleek
echter een tijd waarin hij meer en meer God op het spoor kwam en groeide op de geestelijke
weg.
Ruim een eeuw na zijn dood werd hij heilig verklaard en in de 20ste eeuw kreeg hij de titel
‘kerkleraar’. De Donkere Nacht is een van de gedichten die hij schreef naar aanleiding van zijn
gevangenschap.
Op deze dag gaan we in op het leven van Johannes van het Kruis, en lezen wij het gedicht De
Donkere Nacht maar ook een moderne tekst over hetzelfde thema. Interactief, zodat we met
elkaar in gesprek raken. De centrale vraag is: wat voor betekenis hebben zijn woorden voor
ons, hier en nu?
Datum: zaterdag 17 februari 2018
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Plaats: Elimzaal
Leiding: Susan van Driel o.carm.
Kosten: € 15,- (€ 10,-) inclusief broodmaaltijd

Maastricht, De kunst van het loslaten
Leven vraagt voortdurend om los te laten. In iedere levensfase is er iets anders aan de orde
wat vraagt om aandacht en doorleven. Daarna kan het pas losgelaten worden. Soms met
vreugde, soms is het niet eenvoudig Loslaten is eigenlijk ook een oefening in overgave.
Kun je je toevertrouwen aan de Eeuwige?
De vastentijd is een goede periode om op te ruimen. Een tijd van aandacht en stil staan om
los te kunnen laten. Op weg om een vrij mens te worden.
Begeleiding: Joke Litjens
Locatie: Sint Servaasklooster, Zusters onder de Bogen, Maastricht
Data: 19 februari – 23 februari 2018
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Nijmegen, Nacht van de Mystiek 2018: Oosters Nabij
Het Titus Brandsma Instituut organiseert voor de vierde keer de Nacht van de Mystiek in het
LUX theater in Nijmegen. Tijdens deze Nacht van de Mystiek wordt u door voordracht en
muziek meegevoerd in deze rijke wereld, die over grenzen van culturen en religies gaat en ze
ook samenbrengt. De focus van onze vierde “Nacht” ligt op de mystieke tradities uit het Oosterse, Byzantijnse Christendom, alsook uit die van de Soefi-Islam van het Midden Oosten en
een vleugje uit het Verre Oosten. Mystiek is van alle tijden en gaat door alle culturen en religies
heen en treft de mensen in het hart. Wie iets van deze wereld wil ervaren, is welkom op deze
vierde ‘Nacht van de Mystiek’.
Datum: 26 januari 2018

BEZINNING EN GEBED
Egmond, 'Kom en zie' weekend december
2017
Deze maand vindt in de Abdij van Egmond
het Kom en Zie weekend plaats. Voor mannen die de roep van hun hart willen volgen
en het pad van het monniksleven willen
verkennen.
Om een leven te leren kennen in vriendschap met Jezus, waarin je broederlijk
samen bidt en werkt. In eenvoud alles
samen delend, in solidariteit met de wereld
en vol respect voor mens en milieu.
Data: 15 t/m 17 december.

spreken over de invloed van zijn werk, vieren mee met de communiteit en gaan aan
tafel om herinneringen te delen. Wees welkom!
Datum: 9 januari 2018 16.30 – 21.00 uur

Nieuwkuijk, Licht op Maria
Studiemiddag in het kader van de week van
gebed voor de eenheid van de christenen
Hoe komt het dat het aanvoelen van de
betekenis van Maria bij katholieken en protestanten zo anders is? Op deze studiemiddag zal Hendro Munsterman, katholiek
theoloog en journalist, spreken over de
verschillen in de geloofsbeleving van
katholieken en protestanten. Hoe fundamenteel zijn ze en kunnen ze overbrugd
worden? Hanneke Steetskamp, ouderling
van de PKN-gemeente te Vlijmen en lid van
een leefgemeenschap van Focolare, licht
toe hoe Maria vandaag wordt gezien vanuit
de oecumenische gemeenschapsspiritualiteit van Focolare. Er zal gelegenheid zijn
voor vragen en gesprek. De studiemiddag
sluit af met een oecumenische vesper.

Huissen, Werk, adem en vriendschap: om
André Lascaris
Een half jaar na de dood van André Lascaris
eren we zijn werk, zijn spiritualiteit
en zijn vriendschap. Dat doen we in het
Dominicanenklooster van Huissen. We
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Nuland, Retraite in Sint Jozefoord
Leven in Gods tegenwoordigheid
Titus Brandsma (1881-1942) leidde een
zeer actief leven, maar de bron daarvan lag
verborgen in mystieke diepten. Over zijn
eigen geestelijke weg heeft Titus Brandsma
niet veel gezegd, maar het klinkt wel door
in wat hij in de herinnering van mensen en
in geschriften heeft nagelaten.

Data: 27 januari, 24 februari, 24 maart, 28
april, 26 mei | Tijd: 10.00 uur - 12.30 uur
KLOOSTER WITTEM
23 – 25 februari 2018. Prijs:
€300,-

Wittem, Vasten en dansen
Tien dagen na Carnaval trekken we ons terug in een actief
klooster in Wittem, in de Zuid
Limburgse heuvels. We dansen vasten. We
vasten en dansen in en rond het klooster.
Op weg naar de lente en naar Pasen maken
we ‘ruimte voor een nieuwe dans.’
Een spannende combinatie: vasten en dansen. Niet iets om veel over na te denken,
maar om te beleven en te doen. Vasten en
Biodanza!

In deze retraite gaan we op zoek naar zijn
bronnen. Wat bewoog hem in zijn vele
activiteiten? Hoe kon hij staande blijven in
ziekte en gevangenschap? Hoe kon hij God
blijven zien in mensen die hem mishandelden?
De retraite is opengesteld voor geïnteresseerden
van
buiten.
Aanmelden voor 12 januari 2018 communicatie@jozefoord.nl
Data: Maandag 19 t/m donderdag 22
februari 2018

Op het programma:
•klooster Wittem en omgeving verkennen
•workshops Biodanza door Harro de Gouw
•vieringen in de kloosterkapel
•vastenmaaltijd zonder vlees
•solidariteitsmaaltijd
•stiltewandeling o.l.v. Guus Prevoo

Amsterdam, Zingend tot jezelf komen
Door te zingen komen we in contact met
een diepgelegen laag in ons menszijn en
worden we geraakt op een manier die
voorbij woorden gaat. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomsten zingen we eenvoudige liederen, gezangen en mantra’s op
korte teksten (zonder notenschrift). In de
herhaling hiervan ontstaat contact met
jezelf, kun je je gedragen voelen door de
klank van andere stemmen en kun je tot
rust komen. De nadruk ligt op het zingen
zelf. We wisselen het zingen af met
momenten van stilte. Een ‘mooie’ stem of
ervaring met zingen is niet nodig.
Prijs: € 65,00

Data: vrijdag 23 februari 14.00 uur tot zondag 25 februari 16.00 uur.
Kosten voor het hele kloosterweekend:
€300,-

EXPOSITIES
Wittem, Kerststallententoonstelling
Dit jaar vindt de bekende Kerststallententoonstelling plaats van 9 t/m 29 december. De meer
dan 150 kerststallen verbeelden elk op hun eigen manier het Bijbelse kerstverhaal. Er zijn
unieke kersttallen te bewonderen die slechts een enkele keer aan het publiek getoond worden. Voor kinderen is er een kerststallen-quiz met leuke prijsjes voor alle deelnemers.
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Op het podium staat dit jaar een bijzondere kerststal: de grote kerstgroep die redemptoristkunstenaar pater Gerard Mathot (1911-2000) maakte voor het redemptoristenklooster de
Nebo in Nijmegen. Bij het ontwerpen van zijn kerstgroep – een fraaie combinatie van decor,
figuren en kostumering – koos de priester-kunstenaar voor de formule van een toneelvoorstelling, of beter: een mysteriespel, zoals dat in de middeleeuwen in kerken werd opgevoerd,
en later ook op markten.
In de vitrinekasten worden kerstprenten geëxposeerd van de graficus Arthur Puts uit Eijsden.
Data: 9 t/m 29 december.

Nieuwkuijk, Expositie: Kerststallen in Abdij Mariënkroon
Van 21 december t/m 4 januari telkens van 13:00 tot 17:00 uur, behalve op 1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag bent u weer welkom op de jaarlijkse Kerststallententoonstelling van de Stichting Honsoirde in de toren van Abdij Mariënkroon, dit jaar ingericht door Jos Moonen en Ellie
Vermeulen uit Weert en Dinie de Bonth uit Drunen. Voor de kinderen zijn er natuurlijk weer
kleurplaten en een puzzelzoektocht met als beloning chocolademelk in de kelder.
Dit jaar zal van 13 december tot 8 januari op het middengrasveld van de abdij een levende
kerststal met levende dieren staan. In de weekenden zal de stal open en bewoond zijn.
18 december is er een familiekerstfeest van 14:00 tot 16:45 uur en op 18 december wordt er
een lichtjesoptocht over het hele terrein gehouden met taferelen uit het Kerstverhaal.
Op 8 januari is de afsluiting met het vertrek van de 3 koningen en Maria en Jozef.
Deze buitenactiviteiten worden georganiseerd door Focolare o.l.v. Marlies Bolsius.
De Heemkundekring organiseert in haar Heemkamer boven in de toren van de abdij een tentoonstelling van kerstkaarten in samenwerking met Dinie de Bonth uit Drunen.
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GASTVRIJHEID
Het ontvangen van gasten met de mogelijkheid iets te proeven van hun religieus leven, wordt
beschouwd als een wezenlijk element van de kloostertraditie. Een actueel overzicht van gastenverblijven in Nederland.
IK? GEROEPEN?
Voor wie de voorgaande mogelijkheden
om iets te proeven van kloosterspiritualiteit nog niet ver genoeg gaan zijn er geregeld momenten van bezinning, stilte en gesprek om samen met anderen je eigen roeping te verkennen. Een overzicht.
Ook kun je vragen om een persoonlijk
gesprek over jouw roeping.

COLOFON:
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld om op de hoogte te worden van initiatieven die door
de KNR of haar achterban georganiseerd worden.
KNR
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6921321
Email: communicatie@knr.nl
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