Stilte, verbondenheid, bezieling
KNR Nieuwsbrief 93, september 2016

Redactioneel:
Vorige week was het vredesweek, hoewel de beelden uit de journaals ons heel wat anders
dan vrede lieten zien. Opnieuw hevige bombardementen in Syrië en een einde aan het
staakt-het-vuren voordat het überhaupt begonnen leek te zijn. Om moedeloos van te
worden. Toch moeten we blijven werken aan vrede, om te beginnen misschien in onze
eigen omgeving en bij onszelf. In deze nieuwsbrief vindt u diverse activiteiten rond
compassie, barmhartigheid en dialoog. Woorden die te maken hebben met de ander zien
en recht willen doen. En dat zijn de eerste stappen die we kunnen zetten naar vrede.

JONGEREN
Kennismaking met het kloosterleven.
In oktober zijn er diverse mogelijkheden
om kennis te maken met het
kloosterleven.

Datum: 14 t/m 16 oktober.
Informatie over de Trappisten: www.abdijlilbosch.nl

Van 21 tot 23 oktober biedt Abdij Maria
Toevlucht in Zundert gelegenheid om kennis te maken met hun manier van kloosterleven. Deelname aan dit weekend staat
open voor mannen tussen de 20 en 40
jaar. Het programma biedt o.a. in gesprekken met broeders en rondleidingen in de
abdij.
Voor verdere informatie:
Gastenhuis Abdij Maria Toevlucht
Zie website: www.abdijmariatoevlucht.nl

Vught, Compassion Community
Vreemden worden vrienden
Wil jij meebouwen aan een samenleving
waarin afkomst en levensovertuiging geen
kloof veroorzaken en waarin alle Nederlanders zich
thuis
voelen? Wij
geloven dat
het kan!
We willen
met respect voor
ieders
eigenheid
met elkaar
op zoek naar wat ons bindt. Vanuit

Ook de Trappisten van Abdij Lilbosch organiseren een meeleefweekend voor jonge
mannen van 17-39 jaar, als mogelijkheid
om te ervaren wat het leven als monnik
inhoudt.

compassie je inzetten voor een wereld
waarin we elkaar recht doen.

Om ons te laten raken door elkaar, door
verhalen en door bevlogen mensen als
Enic Odaci en Erik Borgman. In dialoog
kennis maken met elkaars leefwereld en
vriendschappen sluiten

De Beweging van Barmhartigheid wil jonge
mensen vanuit diverse levensovertuigingen en ook niet-gelovige deelnemers
samenbrengen rond het thema compassie.

SPIRITUALITEIT
Amsterdam – Antwerpen, Ouder worden
als spirituele weg
BiddenOnderweg.org lanceert Ouder worden als spirituele weg: een audio-retraite
voor ouderen om de diepere dimensie van
het bestaan levend te houden en vruchtbaar te maken; moeilijke vragen worden
niet uit de weg gegaan.

komst van Sheikh Hassan mag de herinnering oproepen aan de ontmoeting van
Franciscus van Assisi met Sultan al Kamil in
Damiate in Egypte. Deze ontmoeting, 800
jaar geleden, is een model voor de interreligieuze dialoog in onze tijd. Dialoog die
kan slagen als we de ander zien als een
kostbaar mens, door God bemind.
Datum: zondag 30 oktober 2016

Je kunt de podcasts beluisteren op biddenonderweg.org/ouderworden of downloaden op je smartphone of tablet via de App
van Bidden Onderweg (iOS en Android).
Een initiatief van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten.

Tilburg, Hildegard von Bingen
De zusters van Liefde en de Beweging van
Barmhartigheid organiseren dit jaar een
drieluik rond vrouwelijke mystici en barmhartigheid. Op 19 oktober deel drie rond
Hildegard von Bingen.

Utrecht, 'Spiritualiteit als armoede,
armoede als spiritualiteit'
Studiedag georganiseerd door het
Franciscaans Studiecentrum en de Tilburg
School of Theology. Op deze studiedag
gaan we nader in op de vraag in hoeverre
de vrijwillig gekozen armoede als spirituele weg ook nu nog een toekomstgericht
alternatief kan bieden. Paus Franciscus
geeft daartoe in zijn encyclieken ‘Evangelii
Gaudium’ en ‘Laudato Si’’ al de nodige
aanzetten.
Datum: Vrijdag 18 november 2016

Amsterdam, Salaam, vrede en alle goeds!
– Muzikale en spirituele ontmoeting rond
Franciscus
De Soefimeester Sheikh Hassan en de
Muhabbat Caravan ontmoeten Franciscanen van La Verna samen met het projectkoor Col Canto.
Soefis zijn de mystici van de Islam. Met
verhalen, muziek en liederen voert Sheikh
Hassan je binnen in de Soefi-traditie. Op
toegankelijke, ontspannen en humorvolle
wijze toont hij ons de schoonheid van
deze innerlijke weg van de Islam. De
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WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN
Turijn, Ga je mee naar Turijn?
Van 22-29 april 2017 is er een gezellige,
afwisselende groepsreis naar Turijn in
Noord-Italië met een bezoek aan plaatsen
waar Don Bosco leefde en werkte. De reis
wordt georganiseerd door Don Bosco
Werken Nederland voor iedereen die
belangstelling heeft in het leven van Don
Bosco, zijn bezieling en het jeugd- en
jongerenwerk. Rondleidingen, actuele
inzichten, uitwisseling en ontspanning bieden de gelegenheid om zijn gedachtegoed
(beter) te leren kennen. Voor meer informatie tel. 055 5191535. Opgave vóór 1
oktober 2016 bij Rita Vermeltfoort via een
mail naar vorming@donbosco.nl
www.donboscowerken.nl
Data: 22-29 april 2017.

patroonheilige van de stad Utrecht. We
gaan de voorbeeldige historische persoon
ontdekken en de zorg voor elkaar ervaren.
Deze zorg is een niet onbelangrijk element
van een pelgrimsreis. In Utrecht krijgen we
zicht op oud en nieuw, op mooi en lelijk,
kunnen we het goede van de ontmoeting
en het delen ervaren als waren wij Sint
Maarten.
De afstand is ongeveer 12 kilometer.

Utrecht, Pelgrimeren in de stad Utrecht –
Als een mantel om mij heen geslagen
Al wandelend gaan we op zoek naar Sint
Maarten. De voormalig Romeinse soldaat
die zijn mantel met een arme deelde, is

Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur | Prijs: € 20,00
Datum: zaterdag 12 november 2016

BEZINNING EN GEBED
Stoutenburg, Stoutenburglezing "We doen
het zelf!" Naar een alledaags besef van
verbondenheid.
Als we de menselijke samenleving konden
bekijken door ogen van buitenaardsen,
komen we waarschijnlijk tot de conclusie
dat de leden van die samenleving bijzonder gek, of op zijn minst zwaar getraumatiseerd moeten zijn. De bewijzen daarvoor
stapelen zich op: mensen doen elkaar
geweld aan, plunderen en vervuilen de
planeet die ze bewonen, en dat ogenschijnlijk zonder enige scrupules. Om dat
vol te houden, hebben ze een samenleving
ingericht die bol staat van allerhande afleiding: soapseries, internet, online games,
consumptiegoederen, enzovoort.
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In de 19e Stoutenburglezing verkent Paul
Hendriksen deze en andere vragen. Hij
neemt het publiek mee op een persoonlijke speurtocht naar de vraag hoe mensen
weer in contact gebracht kunnen worden
met hun diepste verlangens en wensdromen, die negen van de tien keer impliciet
ook een betere wereld met zich meebrengen; en vervolgens hoe zij kunnen worden
bekrachtigd om zichzelf ook in te zetten
voor de realisatie daarvan.
Franciscaans Milieuproject Stoutenburg.
Datum: 2 oktober 2016.
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Maastricht, Retraite Onder de Bogen
Want als ik zwak ben dan ben ik sterk
Geïnspireerd door de schrijfster Brené
Brown zijn wij uitgenodigd om in een vrije
ruimte van ontmoeting op zoek te gaan en
te ontdekken hoe we bezield kunnen
leven vanuit de kracht van onze kwetsbaarheid.
Data: 24 – 31 oktober

plek waar deze retraite plaatsvindt, helpt
daarbij omdat het al eeuwenlang een
plaats is waar verstilling tot de vanzelfsprekende leefstijl behoort en alles meewerkt de blik naar binnen te richten.
Data: Maandag 10 t/m Vrijdag 14 oktober
2016

Bergeijk, 4-daagse retraite voor beginners
God 'lezen' in het alledaagse leven
Deze retraite is bestemd voor hen die aan
de basis van een innerlijk leven willen werken.
Je krijgt dagelijks inleidingen en persoonlijke begeleiding. Daarnaast zijn er stille
workshops o.a. wandelen en creatief.
Tijdens deze retraite krijg je een aanzet
om jouw eigen levenslijnen te ontdekken
en om grondbewegingen te leren hanteren zoals stilte, aandacht, luisteren, verlangen, gebed, ontvangen en dankbaarheid.
Er zal gewerkt worden met voorbeelden
uit het eigen leven.
Data: Woensdag 26 oktober 16.30 uur tot
zondag 30 oktober 13.00 uur

Megen, Kloosterretraite rond
barmhartigheid
Barmhartigheid is de grondhouding van
een mens met een warm hart voor medemensen in de miserie. Zij is een uiting van
compassie, mededogen. Barmhartigheid is
ook nieuwe kansen bieden aan iemand die
verkeerd heeft gehandeld. Alle levensbeschouwelijke tradities houden deze deugd
hoog als uiting van innige menselijkheid.
Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is
haar in praktijk te brengen.
In deze kloosterretraite bij de Franciscanen in Megen verkennen we de waarde en
de praktijk van barmhartigheid nader.
Tijd: 15.30 uur - 14.30 uur | Prijs: € 200,00
Data: vrijdag 7 oktober - zondag 9 oktober
2016 |

Steyl, Midweekretraite: de helende kracht
van stilte
In deze midweekretraite kun je alle druk,
prikkels en onrust achter je laten door te
verstillen. Want stilte is een krachtige
bron, die je vitaliteit schenkt en zelfs
helend is. In de verstilling kun je loskomen
van de dagelijkse stress en helderheid
scheppen in datgene wat je verwart, waar
je over twijfelt of waarnaar je op zoek
bent. Verstilling helpt ook oude patronen
los te laten en je geest rustig te laten worden en je hart mild en je ontdekken kunt
wie je werkelijk bent.

Doetinchem, Abdijweekend o.l.v. vader
abt en br. Thomas: Proeven van anders
leven
Een weekend verkenning, bezinning en
uitwisseling
Leven in een abdij oefent al eeuwenlang
een grote fascinatie uit: op monniken die
hun leven aldaar doorbrengen, maar ook
op mensen rondom deze spirituele centra

Tijdens deze retraite kom je in contact met
stilte door veel te zwijgen. Het klooster, de
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en de velen die zoeken naar een levensvorm die recht doet aan hun sterke en
zwakke kanten. De kunst van het benedictijnse leven bestaat erin je open te stellen
en ontvankelijk te zijn voor waar het om
gaat. Maar al te vaak krijg je daar door de
media een romantisch beeld van: alsof
een benedictijnse levensvorm je alles
voorschotelt, en je in alle rust en regelmaat lekker kunt relaxen. Het echte leven
volgens de Regel van Sint Benedictus uit
de 6e eeuw gaat dieper dan dat. Het betekent om echt anders te gaan leven dan je
toch al deed. Je laat je keer op keer weer
‘storen’ en uit je vastgelegde patronen
halen. Staat dat niet op gespannen voet
met de concrete praktijk van het kloosterleven? En wat betekent het voor het leven
in de huidige samenleving?

Dat zullen we tijdens dit weekend gaan
verkennen. Niet door een training maar
door te proeven van een benedictijnse
levensvorm. We leven in het ritme van de
abdij. Data: 28-30 oktober 2016

EXPOSITIES
Steyl, The Forgiveness Museum: internationale expositie over vergeving
Kloosterdorp Steyl krijgt met The
Forgiveness Museum een tijdelijke, internationale expositie over vergeving. Het
“pop-up museum” wordt zondag 18
september 2016 officieel geopend. De
expositie bestaat uit persoonlijke verhalen
en voorwerpen die betrekking hebben op
verzoening. Mensen uit de hele wereld
mogen hun verhalen en objecten insturen.
The Forgiveness Museum is ook de start
van de transformatie van Kloosterdorp
Steyl.
Ambaum BrandMakers heeft het format
bedacht en is ook verantwoordelijk voor
de uitvoering.
Datum: Vanaf 1 oktober in het museum
geopend voor publiek.
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Amsterdam, Presentatie en evenementen
brengen actualiteit en bijbelverhalen bij
elkaar
'Gelijkenissen’ vanaf 1 oktober te zien in
het Bijbels Museum, een project dat
bijbelverhalen en actualiteit verbindt door
beeldende kunst. Negen kunstenaars van
de Nederlandse Kring van Tekenaars hebben werk gemaakt op basis van

gesprekken met bijbelkenners. Hun kunstwerken krijgen de komende maanden een
plek in de vaste tentoonstelling in de
bijbelzaal van het museum. Ook worden er
evenementen georganiseerd en verschijnt
er een publicatie met een inleiding van
prof. dr. Henk van Os.
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In de Bijbel komen talloze gelijkenissen of
parabels voor. Het zijn vaak korte verhaaltjes, bedoeld om de lezer of luisteraar een
nieuw inzicht te geven met behulp van
bekende beelden uit het dagelijks leven.
De situatie van de personages uit het verhaal kan bijna altijd vergeleken worden
met die van de toehoorders. Hierdoor
wordt het mogelijk om de actualiteit volop
te betrekken in nieuwe kunstwerken en
nieuwe beschouwingen over de tekst.

Deze gelijkenissen hebben talloze kunstenaars door de eeuwen heen geïnspireerd.
De twee en drie dimensionale tekeningen
met gelijkenissen als thema zijn ontstaan
uit een dialoog tussen negen kunstenaars
en negen bijbelkenners op basis van de
bijbelteksten. De negen kunstwerken in de
bijbelzaal zijn het tastbare resultaat van
deze inspirerende samenwerking.
Data: 1 oktober – 8 januari 2017.

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 tweemaandelijkse 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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