Stilte, verbondenheid, bezieling
KNR Nieuwsbrief 104, april 2018

Redactioneel:
Nu Pasen achter de rug is, gaan we op weg naar Pinksteren, van het feest van de opstanding
en het nieuwe leven naar het feest van de Geest en de inspiratie. De Vlaamse dominicaanse
familie helpt ons daarbij met korte dagelijkse filmpjes met een bezinning rond de bijbellezingen uit de Handelingen der Apostelen. Ze zijn te zien op www.resurrexit.be
In deze nieuwsbrief vindt u ook tal van activiteiten om nieuwe inspiratie op te doen en kennis te maken met tal van inspirerende voorbeelden als Augustinus, Benedictus, Franciscus en
Clara. Maar ook om geraakt te worden door voorbeelden uit een minder ver verleden.
JONGEREN
Megen, Jongeren-meditatiedagen (18-36 jaar)
En jij… Waar ben jij? Wat wil je? Wie ben je? Waar ga je naartoe? Kom je iemand tegen
onderweg, en hoe? Deze situaties en vragen ga je onder begeleiding samen met andere
jongeren bespreken en onderzoeken. Daarna laat je jouw vragen en antwoorden bezinken in
een meditatie – in gesprek met God en het diepste van jouw hart. Dit kan je uitdrukken in
bijvoorbeeld een dans, een wandeling, een tekening, een schilderij, een gedicht of in een
andere creatieve vorm.
Midweek ‘Groei’
Prijs € 115,-- inschrijfgeld € 15,-- .
Aanmelden zuster Paula Suwartini osc, e-mail: zrpaula.suwartini@gmail.com
Data: 30 april-3 mei.

Frankrijk, Reis naar l’Hermitage
Een vijfdaagse reis naar het eerste huis van de stichter van de fraters Maristen, l’Hermitage
in Frankrijk. Tijdens deze reis worden plekken bezocht die betekenis hebben vanuit de
vroege geschiedenis van de fraters Maristen. Zo zijn er bezoeken aan La Valla, de plek van
‘souvenez-vous’ en Maisonettes. Ook wordt de wandeling ‘route Champagnat’ gelopen.
Steeds wordt de vraag gesteld: wat kunnen deze verhalen en plekken uit het leven van
Marcellinus Champagnat, de stichter, jou zeggen?
Het programma van deze reis heeft een meditatief en bezinnend karakter, in een lichte en
ontspannen sfeer.
Deze reis is bedoeld voor jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar.
De kosten bedragen € 295,- inclusief mogelijke overnachting in het stiltehuis in Nijmegen
aan de vooravond en avondmaaltijd bij terugkomst in Nijmegen; en vervoer, vol pension en
collectieve verzekering.
De reis wordt georganiseerd en begeleid door frater Gerard de Haan.
Data: 9 – 13 mei

Oosterhout Gezamenlijk Oriëntatieweekend "Bloeien in gemeenschap"
Religieus leven, broeder of zuster worden, is dat iets voor jou?
Een weekend van om stil te staan bij je verlangen, bij je roeping, bij je zoeken op de geestelijke weg. En kom zeker ook om anderen te ontmoeten die met dit soort vragen bezig zijn!
Data: 8 tot 10 juni 2018

SPIRITUALITEIT
Heeswijk, Lezing door Erik Borgman over
‘Zielen winnen’
Op zaterdag 7 april verzorgt Erik Borgman
een lezing n.a.v. zijn laatste boek: ‘Zielen
winnen. Op zoek naar de kerk buiten de
gebaande paden.’

De benedictijnse spiritualiteit is hiervoor
uitermate geschikt. Zij is eenvoudig, weinig spectaculair en down to earth.
In ‘Een levensregel voor beginners’ worden de grondpatronen van de benedictijnse spiritualiteit, de benedictijnse
levensregel: aandachtig luisteren om tot
resultaat te komen en de benedictijnse
geloften: op groei en bevrijding gericht,
toegelicht en vertaald naar niet-monastieke contexten.

De meest invloedrijke theoloog van
Nederland weet als geen ander zijn inspiratie en wijsheid te delen met een groot
publiek. Dat doet hij opnieuw in dit boek,
ongetwijfeld zijn meest persoonlijke boek
tot nu toe. In deze nieuwe uitgave maakt
hij een verrassende reis door zijn eigen leven: langs scharniermomenten die soms
ook confronterend waren maar zijn betrokkenheid en visioen alleen maar deden
groeien en langs teksten en overwegingen
die hij de afgelopen decennia op diverse
plekken heeft uitgesproken. Zo is dit boek
een persoonlijke tocht door zijn leven en
zijn werk geworden, met vergezichten
over kerk, geloof en God die je als lezer
nooit meer wilt vergeten. Een inspirerend
boek van een gedreven theoloog die altijd
op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt.
Datum: Zaterdag 7 april

Bij deze boekbespreking gaan we er van
uit dat voorafgaand het boek gelezen is.
Hierdoor is het mogelijk de inhoud te
bespreken en te vertalen naar ieders persoonlijke leven.
Datum: dinsdag 10 april

Nijmegen Met Augustinus mee
Lekenaugustijn Ingrid van Neer- Bruggink
(1960) is als classica verbonden aan het
Augustijns Instituut en haar functie omvat
het uitdragen van het augustijnse erfgoed
en de augustijnse spiritualiteit.
Wat beweegt haar om zo bezig te zijn met
Augustinus en augustijnse spiritualiteit? In
deze bijeenkomst schetst zij een karakteristiek van wat augustijnse spiritualiteit is
en neemt zij de deelnemers mee in haar
persoonlijke verhaal. Ook wordt u uitgenodigd uw verhaal te vertellen of te reageren vanuit herkenning.
Datum: 16 april

Nijmegen, Een levensregel voor beginners
‘Een levensregel voor beginners’ wil het
benedictijnse leven vertalen naar vormen
van samenleven en samenwerken buiten
de muren van het klooster: een gezin, een
school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis.
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Megen, Een weekend in een franciscaans
klooster

Utrecht, Filmmiddag: I am not your negro
Een documentaire gebaseerd op James Baldwin’s
laatste en onvoltooide
manuscript ‘Remember this
House’. Deze laat de
geschiedenis zien van het racisme in de
Verenigde Staten met herinneringen aan
burgerrecht activisten zoals Martin Luther
King Jr. De film werd vele malen bekroond
in binnen- en buitenland.
Datum: Vrijdag 20 april

In het eeuwenoude stadje Megen staan
twee kloosters: een van de zusters Clarissen en een van de broeders Franciscanen.
Zij leven hier naar de spiritualiteit van
Franciscus en Clara van Assisi.
In het klooster van de broeders Franciscanen vindt met Pinksteren het weekend
‘Leven in eenvoud’ plaats. Vanzelfsprekend wordt gezocht naar een verbinding
met dit ‘Feest van de Geest’.
‘Leven in armoede’ was voor Franciscus
rijkdom. Daarin houdt hij ons een spiegel
voor waarin we dit weekend mogen
kijken.
‘Eenvoud’ is één van de vier kernwaarden
van de franciscaanse spiritualiteit.
Data: vrijdag 18 mei tot en met zondag 20
mei 2018

Houten, Ethisch investeren in tijden van
klimaatverandering
Een symposium over ethisch verantwoord
omgaan met kerkelijk geld.
Kerkelijke instellingen wereldwijd beseffen
dat geld in een tijd van klimaatverandering
op verantwoorde wijze moet worden
besteed. In de praktijk betekent dit o.a.
ethisch beleggen en 'divesteren', d.w.z.
het terugtrekken van geld uit financiële
instellingen die beleggen in de kolen-, olieof gasindustrie.
Sprekers o.a. mgr. De Korte en Tweede
Kamerlid Carla Dik-Faber.
Datum: 21 april

Utrecht, Filmmiddag Les Souvenirs
Warme tragikomedie over
een oudere vrouw die het
bejaardenhuis ontvlucht
waar haar zoons haar hebben ondergebracht nadat ze
weduwe is geworden. Haar
kleinzoon spoort haar op en helpt haar
met het onderzoeken van haar onvoltooide verleden.
Datum: Vrijdag 25 mei
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Zwolle Kloostercollege – Rebible
Jarenlang verdiepte Inez van Oord, de
oprichter van het tijdschrift Happinez, zich
in allerlei vormen van spiritualiteit. Maar
van de verhalen van haar eigen geboortegrond wist ze eigenlijk bar weinig. Ze
besloot met haar broer Jos, die dominee
is, opnieuw de Bijbel in te duiken. Ze
merkte dat de verhalen opnieuw gingen
spreken. Rebible heet het mooi vormgegeven boek dat ze daarover schreef. Inez en

Jos komen deze avond vertellen en luisteren.
Datum: 31 mei

Helvoirt Meerdaagse Retraite rond Laudato Si'
De KNR organiseert een meerdaagse
retraite rond de encycliek Laudato Si':
inzet en verwondering. Locatie bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.
Datum: 24 - 26 augustus

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHT
Amsterdam Pelgrimeren in de stad – Loslaten en ontmoeten in Amsterdam-West
Onder de noemer ‘Pelgrimeren in de stad’ gaan we op zoek naar stilte in het rumoer van de
stad, de schoonheid van het nieuwe en het oude. Op een ‘zwerftocht’ door Amsterdam
Nieuw-West staan we open voor de omgeving, elkaar en de natuur, ‘pelgrimeren in de stad’
dus. Een dagje op verhaal komen gedurende een wandeling van rond de 12 kilometer. We
hebben tijd voor een kopje koffie onderweg, een gesprek en stilte.
We vertrekken om 10.00 uur vanaf het Stadsklooster en komen daar rond 16.00 uur weer
terug.
Datum: zaterdag 14 april.

Megen, Seizoensopening van 'de Hof van Lof'
Op vrijdag 20 april 2018 om 14:00 uur start het nieuwe seizoen van de Hof van Lof in de
kloostertuin van de Franciscanen in Megen. De opening wordt dit jaar verricht door
mevrouw Liduine Willemsen, stichtingsbestuurslid. Zij houdt een presentatie met beeldmateriaal over ‘de kracht van Maria in het licht van bloemen en planten’.
Daarna is tot en met september de Hof van Lof elke vrijdag- en zaterdagmiddag van 14:00
uur tot 16:00 uur geopend voor rondleidingen respectievelijk vrij bezoek (er is altijd een
gastvrouw of -heer aanwezig).
Datum 20 april

Heeswijk, Verwonderd dwalen langs ’s Heren wegen
Annemiek Schrijver, Herman Finkers en Hein Stufkens. Een gesprek over God en geloof n.a.v.
het nieuwe boek van Annemiek Schrijver: ‘Van het padje. Verwonderend dwalend langs
’s Heren wegen’. Annemiek schrijft verfrissend als iemand van ‘de weg’, maar niet van de
uitgestippelde route.
Datum: 28 april
Zenderen, Kloosterpadwandeling.
Wandeling vanuit bezinningscentrum De Zwanenhof langs diverse kloosters in de omgeving
Datum: 6 meiBNING EN G
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EBED
BEZINNING
Nijmegen / Megen, Een weekend in een
klooster, oriëntatie op het leven van
Franciscus van Assisi
In het hartje van het Waterkwartier in
Nijmegen staat stadsklooster ‘De Bron’
van de zusters Clarissen. Tijdens dit weekend staat het leven van Franciscus centraal. De leiding is in handen van twee
begeleiders. Samen leef je mee op het
ritme van het klooster, je eet met de zusters aan tafel en doet met een deel van de
gebedstijden mee. Daarnaast is er een
eigen programma waarin wordt stilgestaan bij het leven van Franciscus van
Assisi: wie was hij? Wat bewoog hem?
Waar lag zijn diepst verlangen? En, hoe
kan zijn spiritualiteit anno 2018 nog doorwerken in het leven van alle dag? Hierbij
gaat het vooral om horen en zien, ervaring
en dialooggesprek met elkaar.

Diverse locaties, Rozenkransgebed voor
de vrede
Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt door het jaar heen op speciale
dagen de rozenkrans gebeden voor de
vrede. Op 9 april sluiten verschillende
kloosters hierbij aan en stellen hun kapel
open voor anderen die mee willen bidden.

Een overzicht van de deelnemende kloosters is te vinden op de pagina Rozenkrans
voor de Vrede.
Datum, 9 april 2018

Heeswijk, Clara en Franciscus Inspiratiemiddag
Clara en Franciscus van Assisi, heiligen uit
het Italië van de dertiende eeuw, zijn tot
op de dag van vandaag voor veel mensen
inspirerende voorbeelden.
Zij wilden zonder voorbehoud hun leven
leggen in de handen van God, zonder compromis, zonder levensverzekering, ongewapend. Ze wilden met lege handen
leven. Hoe vertaal je hun inspiratie naar
onze tijd en cultuur?
Bij de Clara & Franciscus inspiratiemiddag
worden twee lezingen aangeboden en
kunt u naar keuze een workshop bijwonen. Met medewerking van Beatrijs Corveleun, Felicia Dekkers, Elisabeth Luurtsema
en Tini Brugge
Datum: 21 april

Wie een kennismakingsweekend gevolgd
heeft, is daarna ook welkom bij één of
meer vervolgweekenden, meer hierover is
te lezen op de website www.kloosterweekend.nl.
Wil je weten over de activiteiten van de
Franciscaanse Beweging in Nederland, zie
dan www.franciscaansebeweging.nl
Data: 20-22 april Nijmegen
15 – 17 juni Megen
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Heeswijk, Retraitedag Gemakkelijk en ontspannen leven
Wat zou het zijn om gemakkelijk, ontspannen en natuurlijk te leven? Zo'n leven
wordt mogelijk als we ons bevrijden van
bijvoorbeeld stress en angst. Want dat zijn
grote boosdoeners.
Naast een paar korte inleidingen op het
thema bestaat deze verstillende retraitedag uit: meditaties, reflectie-opdrachten
en uitwisseling via korte gesprekjes. Je
verkent en oefent hoe je meer ritme in je
leven kunt vinden en rust in je hart. Meditaties en oefeningen laten je proeven van
een ontspannen, natuurlijk en gemakkelijk
leven. Laat je inspireren door deze retraite
op een mooie locatie.
Datum: 28 april
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Sittard, Bezinningsdag Moeder MariaTeresa van de H. Jozef
In stilte o.l.v. pater Geraldo de Vasconcelos, c.o. Wat gebeurt wanneer de Heer
het vuur van Zijn Goddelijke Liefde in het
hart van een mens ontsteekt? De heilige
profeet Elia, de heilige Jozef en de zalige
Moeder Maria-Teresa laten ons dat zien.
Datum: 12 mei
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EXPOSITIES
Zwolle Feest van de Geest 2018
Met Pinksteren staan de deuren van het dominicanenklooster Zwolle open. De geest waait
door het klooster.
Vier kunstenaars worden uitgedaagd een installatie te maken waardoor het klooster en haar
verhaal opnieuw gaan spreken. Kom tijdens dit festival deze installaties bewonderen en laat
je inspireren! Naast kunst zijn er rondleidingen, ontmoetingen met broeders en kan je een
lekkere kop koffie drinken in de kloostertuin.
De kunstenaars dit jaar zijn Robert Roelink, Karin Gerfen, Joyce Zwerver en Anne ten Ham.
Data: 20 en 21 mei

H. Landstichting, ‘Proeven van het Midden-Oosten, voedsel voor lichaam en ziel.’
Deze expositie laat zien hoe voedsel en godsdienst nauw verbonden zijn en leidt je langs de
geschiedenis van de drie monotheïstische godsdiensten en de tradities rondom samen eten
en drinken.
Voedsel is er niet alleen om te blijven leven, maar samen eten is ook een manier om je
(opnieuw) te verbinden met anderen.
De expositie gaat ook in op de verschillende vasten tradities. Van de Veertigdagentijd, via de
vijf vastendagen in het Jodendom, tot het Daniël Vasten in de Evangelische beweging.
Pronkstukken van de tentoonstelling zijn een ciborie, kelk en een monstrans in de twintiger
jaren speciaal in oosterse stijl ontworpen voor de Heilig Land Stichting. Met in de monstrans
een kring van edelstenen met daarop de namen van de toenmalige elf Nederlandse provincies
en als twaalfde steen het overzeese gebiedsdeel Nederlands-Indië.
Naast de tentoonstelling is er een mogelijkheid om de smaken van het Midden-Oosten te
proeven in de restaurants Le Souk d’Orient (Syrische- en Libanese keuken) en de Romeinse
Herberg (Romeins Joodse fushion cooking). Op het museumpark ontdek je hoe voedsel, cultuur en religie samenkomen!
Data: 16 maart t/m 28 oktober

Sint Agatha, De Witte Karavaan
In 2017 is de tentoonstelling De witte karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in
Afrika geopend. Vanwege de vele enthousiaste reacties is besloten om deze tentoonstelling
in 2018 te verlengen.
In 1868 sticht de Franse kardinaal Lavigerie de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Een
jaar later volgen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Lavigerie is een bewogen
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man; hij strijdt tegen oorlog, hongersnood en slavenhandel. Hij spoort de missionarissen aan om zich te
verdiepen in de Afrikaanse talen, de culturen en de
Islam. De paters en de zusters gaan – naar lokale
gewoonten – in het wit gekleed. Daarom worden ze in
de volksmond Witte Paters en Witte Zusters genoemd.
In de tentoonstelling wordt hun veelkleurige leven in
Afrika geïllustreerd aan de hand van voorwerpen,
archief- en beeldmateriaal. Tevens is er evenals vorig
jaar een aantal lezingen gepland rond het onderwerp
missie en Afrika.
Data: 29 april t/m 21 oktober. Data van de lezingen zijn
te zien op de website.

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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