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Redactioneel:
"Mogen wij ons in 2017 op contemplatieve en actieve manier wijden aan het verbannen van
geweld uit onze harten, woorden en daden, en om geweldloze mensen te worden en
geweldloze gemeenschappen op te bouwen die zorg dragen voor ons gemeenschappelijk
huis." Deze woorden schreef paus Franciscus in zijn boodschap voor de 50ste vredesdag op 1
januari van dit nieuwe jaar. Hij pleit hierin voor geweldloosheid als stijl van vredespolitiek.
Niet alleen voor de wereldleiders die besluiten moeten nemen in grote conflicten, maar juist
ook voor ieder van ons in onze eigen omgeving.
Ook in 2017 is er weer een groot aanbod van activiteiten die helpen bij het zoeken naar stilte
en vrede in jezelf. In deze nieuwsbrief alvast een kleine selectie.
De redactie van de nieuwsbrief wenst alle lezers een vredig 2017.

JONGEREN
Huissen, Jongvolwassenen-retraite: kennismaken met de stilte
Behoefte aan rust, stilte en tijd voor bezinning? In dit weekend verkennen we de stilte en
verschillende vormen van christelijke meditatie. Er is ruim de tijd om weer helemaal op te
laden. Voor jongvolwassenen 20-35 jaar.
Op vrijdag komen we vanuit een misschien wel hectische week aan in de rust van het klooster. We nemen samen de tijd goed te landen en ons te openen voor de stilte. Zaterdag vormt
de kern van de retraite. We beginnen de dag met een introductie op de stilte en gaan dan ieder voor zich op een stil avontuur
tot de volgende ochtend. We komen enkele keren samen voor
een meditatief gebed. Zondag vieren we de eucharistie met de
kloosterbroeders en sluiten we na de lunch gezamenlijk het
weekend. Zaterdag bidden we in de ochtend en de avond in de
kloosterkerk mee met de broeders.
Hilversum, Kunstweekend
Een weekend bij Casella voor jonge mensen tot 35 jaar met als thema: Creatief genieten!
Met vieringen, een activiteit en vooral ook veel tijd om zelf creatief bezig te zijn.
Data: 10 – 12 februari.

SPIRITUALITEIT
Nijmegen, Op woensdag 25 januari 2017
start er een collegereeks met als thema
‘arbeid’.
In dit collegeblok wordt de relatie tussen
spiritualiteit en arbeid vanuit verschillende

dracht en muziek mee in deze rijke wereld, die over grenzen van culturen en religies gaat en ze ook samenbrengt.
Gastheer Leo Fijen zal u door de avond leiden. De Nacht van de Mystiek wordt afgesloten met een optreden van Ernst Jansz
met Dromen van Johanna, een vertolking
van nummers van Bob Dylan, in het
Nederlands vertaald.
Datum: 3 februari.

Nijmegen, Mystieke tekstlezing
Hadewijch – De Minne, de Ziel en God
De middeleeuwse Vlaamse mystica
Hadewijch spreekt over de ziel, over de
liefde en over God, niet als begrippen,
maar als wegen die voor ons begaanbaar
zijn. Ze deelt haar ervaringen van de
Minne, en toont zich zo als gids.
Samen lezen we uit haar 18e en 28e brief.

perspectieven en denkwijzen belicht. In de
(religieuze) traditie is deze relatie – contemplatie en actie – op verschillende wijzen gearticuleerd en vorm gegeven. Vragen die we ons voor de hedendaagse praktijk hierbij stellen zijn: ‘Welke invloed hebben spiritualiteitstradities gehad op het
denken over en de betekenis van arbeid?’
‘Kan vanuit spiritualiteit een kritiek worden geformuleerd op arbeid – arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, beloning en waardering van arbeid, de dynamieken op de arbeidsmarkt, etc.?’. Deze,
en andere, vragen staan in de colleges
centraal.

Kosten € 5,- per bijeenkomst.
Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
www.titusbrandsmamemorial.nl
titusbrandsma@karmel.nl
14.30 – 16.00 uur
Data: 6, 13, 20, en 27 februari 2017

Gilze Rijen– Symposium ‘Eenzaamheid en
Zingeving’
Met twee vrouwelijke hoogleraren van
naam – de theologe Manuela Kalsky en
filosofe Anja Machielse – belegt de Katholieke Bond voor Ouderen in Brabant (KBOBrabant) op 8 maart een interessant symposium over het onderwerp ‘Eenzaamheid
en zingeving.’ Het is niet meer zo eenvoudig om je gelovig staande te houden in
onze tijd. En religieuze twijfel kan makkelijk leiden tot innerlijke kilte. Kan de K van
KBO nog inspireren?
Ook voor niet KBO-leden!
Datum: 8 maart.

U kunt ook altijd contact opnemen met de
studiesecretaris, Wendy Litjens: telefoon
024-3612124 of e-mail schoolvoorspiritualiteit@titusbrandsmainstituut.nl

Nijmegen, Nacht van de Mystiek
Met een focus op Joodse mystiek voert
deze Nacht van de Mystiek u met voor-
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Zwolle: Cursus de bijbel open: Salomo, de
wijze koning
In het dominicanenklooster in Zwolle
wordt een cursus ‘de bijbel open’ gegeven. Dit keer over het eerste boek Koningen. Wat hebben de verhalen ons in deze
tijd te zeggen?

vroeg om wijsheid aan de Eeuwige en
kreeg daarbij rijkdom en macht. De koningin van Sjeba komt op bezoek en is hiervan zeer onder de indruk. Maar, wat
gebeurt er als er een profeet verschijnt?
Op zes woensdagochtenden in februari,
maart en april.

Wie kent niet de verhalen van de wijze
koning Salomo en het salomonsoordeel
waarbij hij met wijsheid en spitsvondigheid bemiddelt in conflicten? Salomo
WANDELEN, REIZEN en PELGRIMSTOCHTEN
Huissen, Kloosterwandeling
Elke maand op een woensdagochtend een wandeling met bezinning en reflectie. De begeleiding is wisselend per keer. De te lopen route ook, alhoewel ze wel allemaal starten vanuit
het klooster. Ook de thema's van de tekst zullen iedere keer wisselen, zodat u iedere maand
aan de kloosterwandeling kunt deelnemen.

Wittem, Sint Brigidawandeling
Al sinds 1634 is dit dorp pelgrimsoord van de
legendarische Sint Brigida, de stichteres van het
klooster Kildare in Ierland. Vertrekpunt van de
wandeling is Wittem, een ander bekend pelgrimsoord in het Limburgse Heuvelland.
De pelgrimstocht eindigt in de St.Brigidakerk te
Noorbeek, waar om 11.00 uur de eucharistieviering wordt gehouden met de parochiegemeenschap. In deze viering wordt volgens een oude
traditie water en brood gezegend.
Als er extreem winterweer wordt verwacht, kijk dan op www.spvlimburg.nl of de tocht doorgaat
Datum: 1 februari 2017.

Kerkrade Voor de zevende maal houdt Vastenactie
een driedaagse pelgrimstocht. Drie dagen lang wandelen over de heuvels en door de dalen van Zuid-Limburg. Iedere dag vertrekken we vanaf conferentieoord Abdij Rolduc, Heyendallaan 82 in Kerkrade om
ongeveer 20 km, soms een klein beetje meer, te pelgrimeren.
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We pelgrimeren ter bezinning op onszelf en onze levensstijl, maar ook om geld in te zamelen
voor het centrale Vastenactieproject in El Salvador. Onderweg houden we halt voor momenten van bezinning. Voor onszelf, voor onze tochtgenoten, voor medemensen in El Salvador
of elders op de wereld, voor Gods Schepping. Het is ook mogelijk om één of twee dagen mee
te lopen.
Data: 6 t/m 8 april.

BEZINNING EN GEBED
Sittard, Bezinningsdag. Dag van het Godgewijde Leven
Er zijn 2 inleidingen op het thema Eucharistieviering tijd voor persoonlijk gebed, aanbidding van het H. Sacrament, vespers. Er is
gelegenheid voor een (biecht)gesprek.
Als een palmboom (Psalm 92, 13)
9.00 u: H. Mis, 2 inleidingen, uitwisseling,
aanbidding, biechtgelegenheid, rozenkrans, vespers
Datum: 2 februari.

recht komen en worden we geholpen nog
beter in contact te komen met stilte.
Datum: 18 februari.

Amsterdam, Retraitedag ‘Gemakkelijk en
ontspannen leven’

Tijdens deze retraitedag verken je hoe je
meer ritme in je leven kunt vinden en rust
in je hart. Dat zal helpen gemakkelijker te
leven.
24 februari.

Huissen, Mijn innerlijk kompas
Deze retraitedag brengt je in contact met je
intuïtie die je kunt leren gebruiken als je
erop gaat vertrouwen.
Datum: 11 februari.

Hierden, Bosweek
Mensen die een week lang met ons willen
meeleven en het fijn vinden om
werkzaamheden op ons landgoed te
verrichten zijn welkom.
Er wordt van tevoren een werkplan met
allerlei soorten werkzaamheden gemaakt.
We houden de dagorde van de
kloostergemeenschappen aan, zodat
degenen die dat wensen kunnen
deelnemen aan de gebedstijden/vieringen
in de kapel.
Data: 13 – 17 februari.

Heeswijk, De helende kracht van stilte
Tijdens deze retraitedag proef je stilte en
ga je na hoe je de kracht van stilte nog meer
kunt integreren in je leven.
Tijdens deze retraitedag onderzoek je de
waarde van stilte. Dat doen we in een omgeving van een klooster met een verstillende sfeer. Het klooster is al eeuwenlang
een geschikte plaats waar rust en stilte tot
de vanzelfsprekende leefstijl behoren en
alles erop gericht is de blik naar binnen te
kunnen richten. Door deze retraitedag in
deze verstillende omgeving te laten plaatsvinden kan het thema nog beter tot zijn

Nieuwsbrief Bewogenheid 2017

Chevetogne, Beleef Pasen!
Mét de monikken van Chevetogne, mét
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Waar kun je
van het bisdom Den Bosch, Paul ten
Pasen beter beleHacken, zelf gepassioneerd danser, nodigt
ven dan in het
uit om mee op reis te gaan naar de Ardenbekende oecumenen om daar Pasen 2017 te beleven. Mét
nische klooster
de monikken van Chevetogne, mét
van Chevetogne?
Biodanza en met yoga en meditatie.
Pasen 'aan den
Data: 13-17 april.
lijve' ondervinden
kan ook met dans. Oud-missiesecretaris
EXPOSITIES
Utrecht, Maria
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat
ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons? Van 10 februari t/m 20 augustus
is in het Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Maria te zien. Ongeacht cultuur of
religie, Maria is van alle tijden en van iedereen. Mooie en verrassende verbeeldingen van
Maria in de kunst vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal. Ga met Maria op een
inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld. Ook thema’s als devotie en bedevaart passeren
de revue. Daarnaast zijn er filmpjes met persoonlijke verhalen over de rol die Maria speelt in
het leven van bekende en minder bekende mensen.
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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