Stilte, verbondenheid, bezieling
KNR Nieuwsbrief 106 augustus 2018
Redactioneel:
We naderen het einde van de zomer, in een deel van het land zijn de schoolvakanties weer
voorbij en begint het ‘normale’ leven weer. Na een periode waarin er misschien meer ruimte
en tijd was voor rust en bezinning, gaat iedereen weer over op het bekende ritme en de
hectiek van alledag. Het blijft goed juist dan af en toe momenten van bezinning in te bouwen. In deze nieuwsbrief weer een gevarieerd aanbod daarvoor.
Een mooie dag om ons te bezinnen op onze plaats in de schepping is 1 september, de
wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. De KNR stelde hiervoor een zogenaamde
toolkit samen met teksten en gebeden voor vieringen en andere creatieve en meditatieve
werkvormen om aandacht te besteden aan de zorg voor de aarde. Op diverse plaatsen
wordt een meditatieve scheppingswandeling georganiseerd.
Deze maand verschijnt ook de Nederlandse vertaling van de exhortatie of aanmoediging van
de paus over heiligheid: Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht). De paus laat hierin zien
dat heiligheid niet iets hoogdravends is en moeilijk haalbaar, maar juist zit in kleine dingen.
Zachtmoedigheid, humor en aandacht voor ieders waardigheid zijn manieren om te komen
tot heiligheid. Bij de Nederlandse vertaling van de exhortatie is ook een leeswijzer verschenen waarmee groepen in drie bijeenkomsten zich kunnen bezinnen op deze inspirerende
brief en hierover in gesprek kunnen gaan.

JONGEREN
Megen, Franciscaans Jongerentreffen
Ieder jaar eind september/begin oktober organiseert het Franciscaans Jongerenwerk in en
rond de Megense kloosters van de minderbroeders en de zusters Clarissen het ‘Franciscaans
Jongerentreffen’. Een weekend met vieringen, bezinningsmomenten en een rijke variatie
aan workshops; ook is er volop gelegenheid voor ontmoeting met leeftijdsgenoten in een
gezellige sfeer. “Wat moet ik in Gods Naam doen?”
Dit is wat Franciscus van Assisi zich meerdere malen in zijn leven heeft afgevraagd. En ook
voor ons is het herkenbaar. Wat vraagt God van mij? Hoe moet ik verder? Wat mag ik betekenen in de wereld van vandaag? Daar willen wij op het FJT bij stilstaan.
Voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar,
Data: 28 – 30 september 2018 in Megen.

Oosterhout, Den Haag, Amsterdam, Kloosternacht voor jongeren
In de nacht van zaterdag 13 oktober op zondag 14 oktober openen
verschillende kloosters in Amsterdam, Oosterhout en Den Haag
hun deuren voor jongeren. Diverse religieuze gemeenschappen
werken mee aan deze nacht elke gemeenschap bereidt een
programmaonderdeel voor volgens hun eigen spiritualiteit (gebed,
ontmoeting, delen, workshops, film, hapjes en drankjes). Het
thema: ‘I have a dream‘ sluit niet alleen aan bij de ervaring van
slapen en waken, en bij de toekomst, maar ook bij de gedachtenis
aan ds. Martin Luther King die vijftig jaar geleden werd vermoord.
Ook zal er aandacht zijn voor de Bisschoppensynode over jongeren
die in oktober in Rome wordt gehouden.
Data: zaterdag 13 - zondag 14 oktober 2018.
Utrecht, Impulsdag ‘Beter horen’
'De geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren verstaan.' Rond dat
thema organiseert het Interdiocesaan Roepingen Overleg – een samenwerkingsorgaan van
bisdommen en KNR – op 7 november een landelijke studiedag. Hoe luister je mee als
geloofsgemeenschap? Hoe breng je ‘roeping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het
gesprek aan met jongeren? Hoe kan ik daarin zelf een rol spelen? Tijdens deze dag willen wij
nadenken en met elkaar van gedachten wisselen over hoe de roeping tot het priesterschap,
diaconaat en religieuze leven gestalte kan krijgen in onze eigen kerkgemeenschap.
De dag is bedoeld voor de verantwoordelijken voor de pastorale zorg rond jeugd, jongeren
en roeping in parochie of gemeenschap.
Datum: 7 november
Aanmelden voor: 15 oktober.

SPIRITUALITEIT
Egmond, Abdijmarkt
Op zaterdag 1 september vindt van 10 - 16
uur de Abdijmarkt plaats, met als thema
'Benedictijnse inspiratie'.
Op de markt vindt u allerlei zelfgemaakte
producten zoals kruiderijen, oliën, mosterd, bier, kaas, kaarten, kaarsen etc.
Maar ook groenten en fruit uit eigen kas,
en boeken zowel tweedehands als nieuw.
Daarnaast zijn er extra rondleidingen door
de kaarsenmakerij, abdijkerk en de protestantse kerk, waarbij de historie van de
abdij wordt toegelicht en zijn er enkele
activiteiten zoals kaars beschilderen en
kalligraferen. De zusters van het
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Liobaklooster introduceren hun
producten.
De kerk is de hele dag open en om 9.30
uur, 12.30 en 17.00 uur zijn er gebedsdiensten.
Datum: zaterdag 1 september

Tijd: 20.00u - 21.45u, inloop vanaf 19.30u
Data: donderdag 18 oktober, 1 november,
22 november en 6 december.

Utrecht, Tweede jaarlijkse Graallezing
Maatschappelijk engagement, spirituele
bewogenheid en empowerment van vrouwen is van oudsher het drievoudige credo
van de Graalbeweging. Met de nieuwe traditie van een jaarlijkse Graallezing geven
we het woord aan een vrouw die zich
(mede) vanuit religieuze bewogenheid
inzet voor een betere wereld. Dit jaar
wordt de Graalwisselbeker uitgereikt aan
voormalig bokskampioene Lucia Rijker.
Lucia werd zes keer wereldkampioen boksen. In 2005 maakte een blessure een eind
aan haar sportcarrière. Sindsdien werkt ze
als coach, presentator en inspirator. Het is
een van haar grootste passies om anderen
te inspireren datgene te verwezenlijken
waarvan ze 'vlammetjes' in de ogen krijgen. Lucia wordt al meer dan 20 jaar geïn-

Den Bosch, ‘Heb de vreemde lief’ Vreemdelingschap en gastvrijheid in het vroege
en oosterse christendom.
De thematiek van de vreemdeling en de
gast loopt als een rode draad door de
Bijbel en de christelijke tradities, met
name in die van de Vroege Kerk en het
oosters christendom. In vijf avondbijeenkomsten proberen we al lezend en in dialoog met elkaar het eigene van die thematiek op het spoor te komen en te kijken
waar die ons kan inspireren.
Data: Vijf donderdagavonden: 20 september, 11 oktober, 1 en 22 november, 13
december 2018.

Utrecht, Leeftocht – een poëtische reis
door onze verbeelding
Leeftocht is een woord dat we niet meer
zo vaak gebruiken. Het staat voor onze
weg door het leven maar ook voor de voeding die we onderweg nodig hebben. Het
moeten natuurlijk dichters zijn die zo’n
woord dan weer oppakken. Hester Knibbe
en Miriam Van Hee gaven deze titel aan
een poëtische dialoog over reizen die in
2015 in kleine oplage is verschenen.
In vier avonden gaan we lezend en schrijvend delen van die poëtische reis volgen.
We staan er bewust bij stil hoe het leven
zich tussen de bedrijven door afspeelt als
wij op reis zijn en bij wat ons dan voedt.
Wij wonen tijdelijk in woorden. Deze cursus veronderstelt geen speciale kennis of
vaardigheid in poëzie en schrijven, wel
plezier in taal en verbeelding.

spireerd door het boeddhisme.
Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9.
Aanmelden vóór 31 oktober
Datum: zaterdag 3 november.

Tilburg, Mystieke dag rond Maria de Groot
In de jaren ’70 was zij een van de oprichters van de oecumenische basisgemeenschap Ekklesia. Later kreeg ze steeds meer
interesse in het geven van cursussen over
de Bijbel en over spiritualiteit, en in het
schrijven van gedichten.
Ook was en is zij de centrale figuur in haar
feministisch-theologische werkplaats.

Aanmelden vóór 16 oktober
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Op deze zaterdag verdiepen wij ons in de
spiritualiteit en een aantal teksten van
deze bijzondere vrouw.
Bent u geïnteresseerd, dan bent u van
harte welkom!
Tijd: 10.00 – 16.00 uur
24 november.

WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN
Sittard, Pelgrimswandeling van Doenrade naar Sint-Rosa in Sittard
Op donderdag 23 augustus a.s., feestdag van de H. Rosa van Lima, en vóór het weekend van
de Rosafeesten in Sittard, organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden (SPV) een 19
km lange wandeling vanuit Doenrade via Merkelbeek, Bingelrade en Hillensberg (D) naar de
Kollenberg bij Sittard, waar de kapel staat van de stadspatrones, Sint-Rosa de Lima
De rondwandeling begint op 09.30 uur in de Sint-Jozefkerk (Kerkstraat 42) te Doenrade. Er is
een bezinningsmoment in het Clemenskerkje te Merkelbeek en een rustpauze (rond 12.30
uur) bij Gasterie Hedelfinger in Bingelrade. Via Hillensberg(D) gaat de wandeling naar de
Sint-Rosakapel op de Kollenberg bij Sittard. Deze kapel wordt na 15 km wandelen om plm.
14.30 uur bereikt voor een afsluitend moment. Daarna wandelen de pelgrims nog enkele
kilometers terug naar het startpunt.
Aanmelden is niet nodig.
Datum: 23 augustus.

Amsterdam, Wandelen langs oude kloosters in het hart van Amsterdam
Vanaf het ontstaan van Amsterdam rond 1100 tot de Alteratie in 1578, het jaar waarin de
stad onder leiding van Willem van Oranje overging naar het protestantisme, was Amsterdam
een zeer katholieke stad. Er stonden maar liefst 22 kloosters, die samen 1/3 deel van het
stadsoppervlak besloegen. Wat is daar nog van terug te vinden in de stad?
We gaan in een drie uur durende wandeling op ontdekkingstocht door het oudste gedeelte
van onze ‘Mirakelstad’. Ook dit wonder, dat plaatsvond in 1345, komen we tegen op onze
tocht, die de spiritualiteit in het Amsterdamse DNA aan het licht brengt.
Vertrek: Het CS bij de hoofdingang in het midden aan de stadszijde, om 10 uur.
Tijd: 10.00 uur - 13.00 uur | Prijs: € 10,00
Datum: vrijdag 28 september 2018.

Lottum, Mgr. Schravenwandeling/pelgrimstocht
Op de dag waarop hij 81 jaar geleden in China werd vermoord, organiseert de Mgr. Schraven
Stichting een wandeltocht/pelgrimage langs het bestaande schravenpad in Lottum. De tocht
van 10 km. gaat van het centrum van Lottum naar het geboortehuis van bisschop Schraven,
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kasteelboerderij Kaldenbroek en terug langs de Maas met mooie uitzichten. Afgesloten
wordt in de Gedenkkapel van Mgr. Schraven in Broekhuizenvorst (3 km. verder), waar de
jonge Frans Schraven opgroeide. Tijdens de tocht wordt stil gestaan bij het verzet van de bisschop tegen seksueel geweld tegen vrouwen in China.
Aanmelden is niet nodig, deelname is gratis.
9.30 uur aanwezig zijn in de hal van de kerk van Lottum.
Datum: 9 oktober.

Suriname, Pelgrimsreis naar Peerke Donders
Er wordt weer een pelgrimsreis georganiseerd naar Peerke Donders in Suriname. De twaalfdaagse reis duurt van 14 februari tot en met 25 februari 2019. De organisatie is wederom in
het handen van het in pelgrimsreizen gespecialiseerde reisbureau ‘Huis voor de Pelgrim’.
Tijdens deze pelgrimsreis worden onder
meer het graf van Peerke Donders in de
kathedraal in Paramaribo bezocht en de
melaatsenkolonie Batavia. Naast het bezoek
aan plaatsen die met de Tilburgse zalige te
maken hebben is deze pelgrimsreis vooral
ook een kennismaking met het land, de
inwoners, de cultuur en de natuur van Suriname.
De reis in februari 2019 wordt gemaakt onder auspiciën van de redemptoristen en de norbertijnen. In Suriname wordt samengewerkt met reisdeskundigen in dat land zelf.
Data: 14 – 25 februari 2019. Aanmelden kan vanaf nu.

BEZINNING EN GEBED
Egmond, Retraite Liobaklooster
Tijdens deze dagen zijn we te gast bij de
zusters Benedictinessen. Het terrein van
het Lioba-klooster grenst direct aan de

Duinreservaat. Het biedt ook de mogelijkheid om in de vroege ochtend of late
avond een wandeling naar zee te maken.
De aankomst in het klooster is op donderdag tussen 15.00 – 15.30 uur. Het vertrek
is voorzien op zondag rond 14.00 uur.
Data: 13 tot 16 september.

Utrecht, Vertelconcert ‘De Weg’ – Ekaterina Levental
In deze persoonlijke muziektheatervoorstelling neemt zangeres en harpiste Ekaterina Levental het publiek mee op de weg
die zij als tiener aflegde. Deze weg leidde
haar van land naar land, toen zij en haar

prachtige natuur van het Noord-Hollands

Nieuwsbrief Bewogenheid 2018

5

familie na het uiteenvallen van de SovjetUnie door oplaaiend antisemitisme niet in
Oezbekistan konden blijven. Ekaterina
speelt harp, zingt, danst en vertelt over
haar afkomst en hoe die van de ene op de
andere dag zo bepalend werd voor haar
leven. Ze vertelt hoe ze op haar weg zocht
naar het sprookje, zoals ze dat kende uit
het theater. En hoe ze steeds gedreven
werd door een onuitputtelijke veerkracht,
en hoop. Dit alles geïllustreerd met prachtige muziek.
Aanmelden vóór 12 september
Datum:14 september (20.00u-22.00u).

door een dieper verstaan van het mysterie
van Christus en van de Kerk.
De Abdij van Egmond biedt dit seizoen 5
zaterdagen aan waarin onderdelen van
het grote Leerhuis Kerkvaders Gent geprogrammeerd worden.
Deelname is mogelijk per zaterdag of voor
de gehele serie.
Data: 13 oktober 2018, 1 december 2018,
26 januari 2019, 30 maart 2019, 25 mei
2019.

Vught, Het CompassieLab najaar 2018
Bouw jij mee aan een meer menselijke
wereld?
Drie verdiepingsdagen.
Dag 1: Wake up!
Laat jij jouw hart spreken? Ervaar het verschil tussen een mening ergens over hebben en in het leven staan vanuit een compassievolle houding.

Sittard, De H. Padre Pio en zijn leven met
de H. Engelbewaarder
Op 23 september 2018 is het 50 jaar geleden dat de H. Padre Pio overleden is. Hij
had een diepe band met zijn H. Engelbewaarder en hij heeft veel mensen naar
God, de moeder Gods en de H. Engelen
geleid. Wij willen naar zijn voorbeeld
kijken en naar zijn advies luisteren.
Datum: 23 september.

Dag 2: Waar haal jij het lef vandaan?
Lef ontspruit vanuit je waarden. Daar zit
de brandstof, het vuur, de drive, je motivatie, waar je diep van binnen niet
omheen kunt. Wat gebeurt er met jou als
je buiten je comfortzone stapt?

Nijmegen, Jaarlijkse ‘ontmoetingsdag voor
geloofsgemeenschappen in vrij verband’
Het Augustijns Centrum de Boskapel, in
samenwerking met het Oecumenisch CityPastoraat, nodigt u van harte uit voor de
jaarlijkse ‘ontmoetingsdag voor geloofsgemeenschappen in vrij verband’.
Datum: 6 oktober.

Dag 3: Hoe wordt de wereld warmer van
jouw vuur?
Een compassievolle grondhouding is geen
eendagsvlieg, eenmalige oprisping of handeling vanuit opportunisme. Het is een
houding die geworteld is. Als je die ondergrond goed verzorgt ontstaat daar iets
vruchtbaars.
Data: 14 oktober, 11 november, 9 december.

Egmond, De onkenbare God geeft zich te
kennen
Het Leerhuis van de Kerkvaders wil de rijkdom van vroegchristelijke auteurs ontsluiten voor mensen van vandaag. Dat
gebeurt door middel van lessen, leesavonden, colloquia en pelgrimsreizen in een
geest van oecumene. Dit aanbod wil het
geloofsleven van de deelnemers verrijken
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Met groot koor, orkest en een volle zaal vieren
we de 85-ste verjaardag van Huub Oosterhuis.
Centraal thema is onze zorg om de aarde. Uitgevoerd wordt “Het Lied van de Aarde” Voorafgaand aan de uitvoering zal Huub Oosterhuis
een inleiding op dit werk geven.
Een van die liederen is het Zonnelied van Franciscus: …
Vanaf 13.30 uur is in de foyer van het Muziekgebouw een ontmoetingsmarkt: een uitgelezen gelegenheid om te zien en te horen wat
geloofsgemeenschappen en ecclesiae bindt.
Locatie: Muziekgebouw Eindhoven.
14:30 – 17:00 uur.

Begeleiding: zuster Hadewych en zuster
Wendelien van de de trappistinnen van
Koningsoord.
Data: 22-25 oktober.

Datum: zondag 21 oktober.

Arnhem, Mystiek en muziek bij Hadewijch
Door het samen lezen, beluisteren en
zingen van haar teksten en liederen proberen we meer te weten te komen over
de persoon, leefwereld en spiritualiteit
van deze Vlaamse mystica uit de 13de
eeuw.
EXPOSITIES
Uden, Tentoonstelling 'De Stad als Klooster'
Vanaf 6 november 2018 presenteert het MRK Uden De Stad als Klooster, een grootse tentoonstelling over de leescultuur en devotie in stad en klooster gedurende de late middeleeuwen.
Aanleiding is het grootschalig NWO-onderzoek "Cities of
Readers", uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen. Uit
dit meerjarig onderzoek is naar voren gekomen dat geletterdheid onder de middeleeuwse burgers veel groter was
dan voorheen werd gedacht. Nog voor de reformatie lazen
leken dezelfde stichtelijke geschriften als in het klooster
en wisselden hun werkzaamheden af met gebed en devotie. De hele stad was een klooster, zoals Erasmus constateerde.
De bezoeker ontdekt het milieu van de middeleeuwse kloosterlingen en dat van de stedelijke lekengemeenschap. De tentoonstelling is ingericht met bijzondere kunst- en gebruiksvoorwerpen en middeleeuwse handschriften die huiskamer, kerk, leeskamer en schrijfatelier
vormen. Beleving en inleving staan centraal. Zo wordt de bezoeker uitgedaagd een virtuele
pelgrimage af te leggen, zelf aan de schrijftafel plaats te nemen en met een rozenkrans in de
hand de getijden van de dag af te leggen. Hierdoor wordt de weg geopend naar een dieper
begrip van de kunst uit de late middeleeuwen.
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Tijdens de tentoonstelling worden topstukken uit het MRK getoond, versterkt door bijzondere stukken uit andere musea en bibliotheken in binnen- en buitenland.
Data: 6 november 2018 - 28 januari 2019.

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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