Open Kloosterdag 2019
Plaats
Locatie/adres
Contactpersoon
e-mail / telefoonnummer
Aarle-Rixtel
Missiezusters van het Kloosterdreef 8
zuster Madeleine Bouman
zrmadeleine@yahoo.com
Kostbaar Bloed
5735 SJ Aarle-Rixtel
De klokken luiden om 09.15 voor de H. Mis om 09.30 uur in onze mooie kloosterkapel. U bent van harte welkom,
aanmelden is niet nodig. Ons adres: Kloosterdreef 8, 5735 SJ Aarle-Rixtel.
Wilt u meedoen aan de rondleiding om 13.00 uur, meldt u zich dan aan via reserveren@brabantsekluis.nl - het
verzamelpunt voor de rondleiding is de hal van de Brabantse Kluis, Kloosterdreef 8!
Als de rondleiding volgeboekt is vraag dan naar andere mogelijkheden; we voegen op aanvraag andere
rondleidingen toe.
De kloostertuinwandelroute is open en is te bereiken via de Brabantse Kluis, door de jongveestal. Gewoon de
borden volgen! Steek rustig ook een kaarsje aan in de Lourdesgrot in de tuin.
Amsterdam
Jezuïeten Nederland

Jezuïetenhuis
pater Nikolaas Sintobin sj
Singel 448
1017 AV Amsterdam
OPENDEURDAG IN HET JEZUÏETENHUIS VAN AMSTERDAM

nikolaas.sintobin@jesuits.net

13u45: Koffie + kennismaking
14u15-15u15: jezuïtische YouTube-meditatie
15u20-16u20: gesprek met jezuïeten van verschillende generaties over “Wie zijn we, hoe leven we, hoe werken
we”, vertrekkend van een persoonlijk roepingsverhaal.
16u30 -17u: rondleiding in de jezuïetenkerk (naast het jezuïetenhuis)
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17u15: voor wie dit verlangt, deelname aan de gezongen eucharistieviering in de jezuïetenkerk
Website: www.jezuieten.org

Minderbroeders
Franciscanen

 Belangstellenden dienen hun naam op te geven bij nikolaas.sintobin@jesuits.net
 Het aantal deelnemers is beperkt tot 10. Het is wenselijk om het hele programma te volgen
Stadsklooster La Verna
broeder Fer van der Reijken
info@stadskloosterlaverna.nl
Derkinderenstraat 82
1062 BJ Amsterdam
Permanente inloop vanaf 14.00 uur, met koffie en thee in de refter.
Rondleiding door het Stadsklooster start om 14.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur.
Beamerpresentatie over alle wat er in het Stadsklooster gebeurt start om 14.30 uur, 15.30 uur en 16.30 uur.
Zangworkshop franciscaanse liederen zingen in de kapel van 15.00 - 16.00 uur.
Vespers meebidden met de broeders van 17.00 - 17.30 uur.
Sluiting: 17.30 uur.
Aanmelden is niet nodig.

Berg en Dal
Orde der
Dominicanen

Berkel Enschot
Trappisten

Dominicanenklooster
broeder Felix Rutten o.p.
felix.rutten@dominicanen.nl
Mariaconvent
Oude Kleefsebaan 2
6571 BG Berg en Dal
13.30 - 18.30 uur
Elk half uur een korte rondleiding, presentatie over Dominicus en het Dominicaanse leven. Koffie en thee.
Doelgroep: mannen onder de 45 jaar
Abdij Koningshoeven
broeder Bernardus Peeters
abt@koningshoeven.nl
Eindhovenseweg 3
5056 RP Berkel Enschot
Openstelling van
Abdijkerk, kapittelzaal, kloostergangen, eetzaal, bibliotheek en gastenhuis van 13.00 – 17.00 uur.
Er zijn geleide rondleidingen door broeders om 13.00 – 13.30 – 14.30 – 15.30 -16.30 uur
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Centraal tijdens de open kloosterdag staat de Kruisweg van Albert Servaes vanwege de 100 ste verjaardag van
deze beroemde en beruchte kruisweg. Na 10 jaar weer voor het publiek te zien
Boxmeer
Orde der Karmelieten

Karmelieten klooster
Steenstraat 39
5831 JA Boxmeer
Petrusbasiliek
10.30 uur Eucharistieviering

zuster Mini Pasop

m.pasop@karmel.nl

Vrouwenkamer
14.15 uur - 15.15 uur INLEIDING en gesprek
Karmelitaans leven, oorsprong en spiritualiteit
doorlopend in de Vormingsruimte
PRESENTATIES
Karmel
Titus Brandsma
doorlopend in de Pandgang
GEBRANDSCHILDERDE RAMEN
verbeelding van de geschiedenis van de Karmel vanuit 17e eeuws perspectief
doorlopend in de Refter
ONTMOETING met leden van de Familia Carmelitana
en INFORMATIE
* Karmelregel
* lekenkarmel
* boekentafel
* brochures, folders
Petrus Basiliek BEZICHTIGING
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Bloedkapel
16.30 uur REGELVIERING
ter afsluiting van de Open Kloosterdag 2019
Den Haag
Broeders van
Maastricht

Stadsklooster
broeder Frans Wils
Westeinde 101
2512 GW Den Haag
Van harte welkom in het Stadsklooster van 13 tot 16 uur.
Elk half uur rondleiding en gesprek.
Samen stil zijn in meditatiekamer en kloostertuin.

franswils@hotmail.com

Ook mogelijk om alleen de kloostertuin te bezoeken.
Heerlen
De Kleine Zusters
van de H. Joseph

Savelbergklooster
zuster Liesbeth Burghout of
Gasthuisstraat 2
José Urlings-Vluggen
6411 KE Heerlen
13.30 uur
Ontvangst met aansluitend
vertoon van een korte film (18 min.)
bezoek expositie
koffie/thee en ontmoeting met de zusters

045 - 57180660
j.urlings@klzrsjoseph.nl

14.30 uur
Vertoon van een korte film (18 min.)
bezoek expositie
koffie/thee en ontmoeting met de zusters
16.00 uur
Afsluiting met een gebedsdienst
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Aanmelden is niet nodig
Heeswijk
Norbertijnen

Abdij van Berne
pater Peter Damen
p.damen@abdijvanberne.nl
Abdijstraat 49
5472 AD Heeswijk
De gemeenschap van de Abdij van Berne heet u welkom!
Het programma, dat wij aanbieden loopt van 14.00 uur tot en met 17.00 uur. Ieder uur kunt u op de verschillende
plekken in huis inhoudelijk kennis maken met één van de accenten van ons leven.
Een medebroeder fungeert als gids en wijst de weg naar de locaties waar de diverse thema´s worden toegelicht.
Hetzelfde programma keert ieder uur met name: 14.00 uur - 15.00 uur, 15.00 uur - 16.00 uur, 16.00 uur - 17.00
uur op dezelfde locatie terug.
Om 17.00 uur sluiten we af met het avondgebed, de vespers.
Wij wensen u een aangenaam en inspirerend verblijf toe.
BOSSCHE KAMER
14.00 - 14.20 uur: Berne als open huis
14.20 – 14.40 uur: u neemt deel aan een Bijbels Bijbels Leerhuis
14.40 - 15.00 uur: nagesprek
KAPITTELZAAL:
14.00 uur - 14.20 uur: eerste kennismaking met de Participanten van de abdij
14.20 uur - 14.40 uur: twee participanten gaan met elkaar in gesprek
14.40 - 15.00 uur: nagesprek
BERNEKRINGZAAL:
14.00 uur - 14.20 uur: waar bent u?
14.20 uur - 14.40 uur: inleiding over Norbertus en Augustinus
14.40 uur - 15.00 uur: nagesprek
REFTER:
14.00 uur – 17.00 uur: onder het genot van koffie/Thee in gesprek met mede-Broeders
Achterin der refter maakt u kennis met twee kringen rond de abdij, genaamd “Berne Anders” en “Ruach”.
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KERK:
14.00uur – 14.20 uur: rond het altaar: wat betekent onze verrijzenis-Spiritualiteit?
- Rond sacramentsaltaar: ons gezicht naar buiten: Solidair met India en Diakonie
- In absis: Abdijconcerten
14.20 uur- 14.40 uur: orgelconcert
14.40 uur- 15.00 uur: nagesprekken.
NIEUWBOUW
14.00 uur - 17.00 uur: onze expansiedrift;
toelichting bij de huizen, die door de abdij in leven zijn geroepen.
EEN GOEDE THUISKOMST!
Hierden
Norbertinessen /
Norbertijnen

Priorij De Essenburgh
zuster Janny verwijs
algemeen@norbertijnenmariengaard.nl
Zuiderzeestraatweg 199
3849 AE Hierden
Mariëngaard
Zuiderzeestraatweg 201
3849 AE Hierden
Ook Priorij De Essenburgh en Norbertijnencommuniteit Mariëngaard te Hierden openen hun deuren op zondag
19 mei.
Op deze dag willen wij laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. We willen u antwoord geven
op een aantal vragen, zoals: Wat houdt religieus leven in? Wat beweegt ons? Waarom leven en werken we
samen? Waar komt onze inspiratie vandaan, van waaruit doen we wat we doen? Wat is onze missie?’
Wij hopen u op deze dag te mogen ontvangen om op informele wijze met elkaar in contact te kunnen komen.
Programma zondag 19 mei
10.00 uur
Eucharistieviering in de kapel van de priorij
11.00-12.30 uur
De Norbertijnse weg; een rondgang door onze gebouwen met informatie over onze
norbertijnse spiritualiteit
15.00 uur

Klankschaalmeditatie in de kapel van de priorij
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15.30-17.00 uur

De Norbertijnse weg; een rondgang door onze gebouwen met informatie over onze
norbertijnse spiritualiteit

17.00 uur
Vesperdienst
Meer informatie is verkrijgbaar op onze site www.norbertijnenhierden.nl
Hilversum
Zuster Augustinessen Klooster Casella
zuster Mariëlla Oberndorff
info@casella.nl
van Sint Monica
Soestdijkerstraatweg 147A
1213 VZ Hilversum
Wij bieden een programma aan in het Thema ‘Wat beweegt je’ , van 14.00 – 15.30 met diverse workshops.
Labyrint lopen, stiltewandeling, speksteen bewerken, begeleiding in het gebedsbos, een powerpoint-presentatie
over ons klooster en Godly play! Deelname is bij inschrijving.
Graag opgeven bij info@casella.nl
Daarna drinken we met samen met de deelnemers koffie/thee en we sluiten af met een viering om 16.00
Huijbergen
Broeders van
Huijbergen

Communiteit Ste-Marie
Boomstraat 7
4635 CX Huijbergen
9.30 uur
10.15 uur

de heer Franck Ploum

franck@abcfh.nl

eucharistie in de kapel
koffie/thee met de broeders in de recreatiezaal

In en rond Wilhelmietenmuseum en kloostertuin
10.30 – 16.00 uur
museum open
11.30 uur
start wandeling vanaf museum
13.00 uur
Wilhelmietensoep
13.30 en 14.30 uur
muzikale bijdrage Gemengd kerkkoor
14.00 en 15.00 uur
muzikale bijdrage Dharini Chant
16.00 uur

Vesperviering

Wandelingen zijn op een ander tijdstip ook nog mogelijk
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Aanmelden is niet nodig.
Lemiers-Vaals
Benedictijnen

Benedictusberg,
br. Max Slenter
webmaster@benedictusberg.nl
Mamelis 39
6295 NA Lemiers Vaals
De abdijkerk en crypte zijn alle dagen toegankelijk en alle gebedsdiensten kunnen bijgewoond worden. Zie de
website voor het getijdenrooster. Aanmelden is niet nodig : de voordeur is open (draaien aan de deurknop). Alle
gebedsvieringen vinden plaats in de abdijkerk.
Specifiek voor de Open Kloosterdag zijn er daarnaast op Zondag 19 mei doorlopende audiovisuele presentaties.
Deze beginnen na de Noon (de gebedsdienst van 13:45 uur tot 14:00 uur) en eindigen om ca. 16:45 uur bij het
luiden van de klokken voor de Vespers. Er is gelegenheid om met enige monniken van gedachten te wisselen. U
hoeft zich niet aan te melden, wees welkom!
Bij vragen kunt u met mij contact opnemen op webmaster@benedictusberg.nl

Megen
Clarissen

Clarastraat 2
5366 AK Megen
U bent van harte welkom!

zuster Angela Holleboom

abdismegenosc@live.nl

- 9.00 uur eucharistieviering waarna koffiedrinken met de communiteit en kerkgangers
- 12.00 uur middagdienst
- 14.30 – 16.30 uur
*open tuin met een koopkraam
*PowerPointpresentatie met gesprek aansluitend bij het thema ‘Wat beweegt je?’ (twee keer gedurende 45
minuten, om 14.30 en om 15.30 uur )
* Meditatie over de Weg bij Clara (bij voldoende deelname een of twee keer)

8

* In gesprek met twee jonge zusters over ‘Wat beweegt je?’ binnenshuis of bij mooi weer buiten (maximaal 15
personen)
- 16.45 uur avondviering

Minderbroeders
Franciscanen

Graag tot ziens op zondag 19 mei, zusters Clarissen
Hof van Lof
broeder Hans-Peter Bartels ofm
hanspeterbartels@franciscanen.nl
Kloosterstraat 6
www.Assisiaandemaas.wordpress.com;
5366 BH Megen
tel. 0412 465770
Kapel Broeder Everardus
Tuin Minderbroederklooster
Klooster, kerk en kapel broeder Everardus en tuin van Minderbroederklooster Megen
14.00 - 16.00 uur: Rondleidingen door een deel van het klooster door een van de broeders, met verhalen over
het klooster, over de broeders en hun leven nu, over wat er gebeurt in en vanuit het klooster, met name het
meeleefmodel, over Franciscus en de franciscaanse spiritualiteit.
15.30 - 16.00 uur: orgelspel
16.00 uur: afsluitende vesperviering (avondgebed) in de kloosterkerk.
Verzamelen voor de rondleiding in de kloosterkerk.
In de kloosterkerk worden regelmatig enkele korte filmopnamen vertoond van het klooster en van het Heilig
Bruurke van Megen. Verzamelplaats voor de rondleiding door het klooster is de kloosterkerk.
Ook de Hof van Lof is van 14.00 - 16.00 uur te bezichtigen.
Kloosterkerk en kapel van Broeders Everardus is de gehele dag open.
Contactgegevens:
Aanmelden is niet nodig.

Nijmegen
Orde der Karmelieten

Karmelgroep
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen
Titus Brandsma
Gedachtenkerk

pater Paul Reehuis

preehuisoc@live.com
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Keizer Karelplein 19
6511 NE Nijmegen
In de Titus Brandsma Gedachteniskerk, Keizer Karelplein 19:
- 10.30 - 11.30 uur Eucharistieviering met de Eliagemeenschap
- 11.30 - 16.00 uur Kerk is vrij te bezoeken
In het Karmelcentrum (Titus Brandsma Memorial) aan de Stijn Buysstraat 11:
- 11.30 - 12.30 uur Ontmoeting en gesprek met leden van de Karmelgemeenschap
- 14.00 en 15.00 uur Power Point presentatie over de Karmelorde
- 14.30 en 15.30 uur Ontmoeting en gesprek met leden van de Karmelgemeenschap

Minderbroeders
Franciscanen

Oosterhout
Norbertinessen

- 14.00 – 16.00 uur Informatie en boekentafel; informele ontmoeting en gesprek
Vermeerstraat 7
broeder Henrik Roelvink ofm
henrik.roelvink@gmail.com
6521 LT Nijmegen
De communiteit is te bezoeken tussen 14.00 en 18.00 uur
Bezoekers krijgen een rondleiding door het huis en bij mooi weer ook de tuin. Zij kunnen koffie of thee (of iets
anders) drinken en met de aanwezige broeders spreken over ons huis en ons leven, over de franciscaanse
spiritualiteit en de oecumene, eventueel over hun eigen vragen en twijfels. Wij sluiten de open dag af met de
vespers om 18.00 u. in onze kapel.
Sint Catharinadal
zuster Mechtild Brand
secretariaat@sintcatharinadal.nl
Kloosterdreef 3
4901 PH Oosterhout
Als Kanunnikessen van de Orde van Prémontré, met een lange historie van 748 jaar, willen wij onze dankbare
herinnering aan het verleden, met passie in het heden, vertalen in tekens van hoop naar de toekomst.
Vandaar dat wij regelmatig onze deuren open zetten om met velen ons gemeenschapsleven te delen door
meerdaags verblijf, dag- en middagbezoeken.
Als biddende gemeenschap nodigen wij ook allen uit die met ons de Eucharistievieringen en gebedsdiensten willen
beleven.
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Ook de Landelijke Open Kloosterdag die op zondag 19 mei wordt gehouden met het thema: ‘Wat beweegt je”
verdient onze aandacht. De bezieling uit het verleden is de kracht die ons met vertrouwen aan de toekomst doet
bouwen.
Graag willen wij u hieraan deelgenoot maken en u bent hiertoe welkom in ons midden!
Van harte hopen we dat wij zo met velen: harten, stemmen, en gebeden kunnen laten samenklinken voor de Heer
van de Oogst, die ons gisteren heeft geroepen om vandaag te getuigen voor de dag van morgen!
Het Programma voor zondagmiddag 19 mei van 14.00 tot 17.00 uur.
De aankomst is rond 13.45 uur.
14.00 uur
Middag-gebedsdienst
Aansluitend vertelt Priorin Maria Magdalena over de gemeenschap, verleden, heden en toekomst.
Daarna gaan de bezoekers (eventueel in meerdere groepen, begeleid door ervaren gidsen) een rondgang maken,
zowel in het kasteeltje De Blauwe Camer, als door onze moestuin, kruidentuin, bijentuin en wijngaard, binnen de
muren van ons domein.
In onze pandgangen zijn werken van ons Kunstatelier te bezichtigen en te koop.
In onze refter (eetzaal) kan men (tegen vergoeding), koffie, thee of frisdrank gebruiken.
Zie ook:
Benedictinessen

Panningen
Congregatie der
missie, Lazaristen

www.openkloosterdag.nl
www.sintcatharinadal.nl
Onze Lieve Vrouw Abdij
zuster Martha Verstraeten
abdis@olvabdijoosterhout.nl
Zandheuvel 90
4901 HX Oosterhout
De kloosterdag is bij ons van 13.30 uur – 17.30 uur en begint met de Middagdienst in de kerk.
De tuin zal open zijn vanaf 14.00 uur, daar kan gewandeld worden, en er zal ook informatie over de tuin zijn.
Het is de bedoeling dat er enkele tenten zullen staan, een gebedstent, een tent met informatie over ons leven en
een winkel-tent. Rond die tenten is gelegenheid om met de zusters in gesprek te gaan. De tuin gaat dicht om
16.30 uur.
We sluiten met de Vespers om 17.00 uur.
Kerkstraat 8
5981 CG Panningen
Om 15.00 uur:

Jose Verheijen

secretariaat@lazaristen.com
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(Her)Openingsorgelconcert Toon Hagen (Zwolle Grote Kerk) met Corien Kok (Cello)
15.00 Welkom door voorzitter orgelkring (spec. Hagen en Mevr. Kok)
15.05 Toelichting programma door Toon Hagen (er zijn premierestukken)
15.15 Concert
Na afloop van het orgelconcert:
Opening van tentoonstelling met portretten van 44 Lazaristen die afkomstig waren/zijn uit de gemeente Peel en
Maas
 Korte uiteenzetting door overste van Missiehuis, de heer Harry Jaspers, over kiezen om werkzaam te zijn
in de congregatie van de Missie, gesticht door Vincent de Paul
 Korte toelichting op de tentoonstelling
 Bezichtiging kapel en aanverwante ruimtes
Schijndel
Oblaten van
Franciscus van Sales

Sint-Agatha
Erfgoedcentrum
Kloosterleven

Steyl
Aanbiddingszusters
Dienaressen van de
H. Geest

Salesianum
pater Kees Jongeneelen
osfs@hetnet.nl
Gemondseweg 41
5481 XW Schijndel
De dag begint om 10.30 uur met een viering, daarna zijn er informatieve en gezellige activiteiten tot 14.00 uur
Kloosterlaan 24
Mevrouw M. Arendse
m.arendsen@erfgoedkloosterleven.nl
5435 XD Sint-Agatha
Al een aantal jaar op rij vindt op de derde zondag in mei ‘Ons Plattelandsrondje’ plaats. Dit jaar valt het
Plattelandsrondje samen met Open Kloosterdag. Ter gelegenheid daarvan verzorgt het koor Sonabile op
zondagmiddag om 15.00 uur een Mariaconcert in de kloosterkerk. Daarnaast zijn de tentoonstelling ‘Kloosters
op een Keerpunt’, de Kloosterkerk, het iconenatelier (zie foto) en het textielkunstatelier te bezichtigen. Deze dag
is textielkunstenares Liesbeth Werts in haar atelier aanwezig om uitleg te geven over haar werk. In het
Poortgebouw kunt u terecht voor een kop koffie, een plak kloosterkoek of een tosti. Openingstijd: 13.00 – 17.00
uur.
Kloosterstraat 19
5935 CA Steyl

zuster Maria Encarnacion Torreno

adorationsisterssteyl@gmail.com

De Kapel is geopend van 5:15 ’s morgens tot 18:30 ’s avonds.
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Van 13:00 tot 15:00 uur zijn de bezoekers uitgenodigd om zich te melden aan de kloosterpoort voor een Power
point presentatie ,of voor een gesprek in spreekkamers.
Er is geen mogelijkheid om het klooster te bezichtigen.
Om 15:15 uur is daglezing in de kapel(getijdengebed).
Om 18:00 uur is vesper in de kapel(getijdengebed)
Tilburg
Minderbroeders
Kapucijnen

Utrecht
Augustinessen van
de Sint Monica

Korvelseweg 165
broeder Ad Vermeulen
013 – 537 55 37
5025 JD Tilburg
06 – 53 41 89 89
Openingstijden: van 13.30 tot 16.30 uur
Géén aanmelding vooraf vereist
 Ingang/ ontvangst: ingang kerk en ontvangst in de zaal naast de kerk. Garderobe aanwezig.
 Rondgang als in een museum met plattegrond. Waar nodig is communicatie met uitleg aanwezig.
Tussentijdse vragen noteren op vragenkaartje aan plattegrond.
 Op begane grond zijn 7 ruimtes toegankelijk (Kerk, koor, sacristie, keuken, refter, spreekkamer, tv-kamer).
* In het koor en in de refter zal d.m.v. audiovisuele apparatuur belevings-informatie worden gegeven.
* In de spreekkamer zullen broeders aanwezig zijn, aan wie mensen hun onderweg verzamelde vragen
kunnen voorleggen.
* In de tv-kamer zal informatie over het kloosterpastoraat en de huidige werkzaamheden buiten-de-deur voor
handen zijn.
Waterstraat 2
Zuster Anne Nij Bijvank
a.nijbijvank@zustersaugustinessen.nl
3511 BW Utrecht
Ons huis is die dag geopend van 14.30 tot 17.00 uur.
Ontvangst met koffie /thee in de recreatieruimte van het klooster,
met gelegenheid voor gesprek en ontmoeting.
Vervolgens is er een mogelijkheid om te kijken naar deel 1 van de 2-delige t.v. serie van het programma
“Roderick zoekt Licht” over ons klooster.
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De kapel is open en hier is een beschrijving van de gebrandschilderde ramen van Charles Eyck en de Kruisweg
van Harrie Sterk.
17.00 uur sluiten we de middag af met de Vespers, waarbij iedereen welkom is.
Veghel
Zusters
Franciscanessen

Vogelenzang
Zrs. Karmelitessen
van het Goddelijk
Hart van Jezus

Deken van Miertstraat 8
zuster Gerda van Gogh
gvangogh@sficnet.org
5461 JN Veghel
Tijdens de open Kloosterdag kunt u deelnemen aan een erfgoed wandeling door de kloostertuin van de zusters.
Onder begeleiding maakt u een wandeling door de prachtige tuin met de eeuwenoude bomen en rijke historie.
Gidsen vertellen tijdens de wandeling over de bijzondere plaatsen en bomen en leren u over de geschiedenis en
ontwikkeling van de tuin.
Na de wandeling kunt u de expositie van de erfgoedruimte bezoeken in de hal van de kapel. Deze expositie
toont u interactief het leven, wonen en werken van de zusters Franciscanessen en wat hun heeft geïnspireerd
en bemoedigd deze 175 jaar.
Gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij het Uitpunt aan de Markt in Veghel. Er is maximaal plaats voor 80 personen
1e wandeling start om 14.00 uur. en de 2e om 15.00 uur.
Casa Carmeli
zuster Elvira Maria de Wit
srelviramaria@carmeldcj.nl
Bekslaan 9
2114 CB Vogelenzang
Kijkje in de keuken bij de zusters?
Om 14.00 uur verzorgd jongerenkoor Faith het jaarlijkse Maria Meimaand concert. Het belooft een mooie dag te
worden met afwisselend programma!
Bij de open kloosterdag kunt u niet alleen kennis maken met de zusters, maar ook met Buurtzorg Bloemendaal
die in de zorgappartementen professionele zorg verlenen aan de ouderen. De zusters ondersteunen in de
mantelzorg en werken nauw samen met de Buurtzorg.⠀
Er is een informatiemarkt waar men de zusters vragen kan stellen.
Tevens zijn er rondleidingen op het landgoed door onze tuinvrijwilligers o.l.v mevrouw Ingrid Piek, tuinontwerper
Tot de 19e!
U bent van harte welkom
www.carmeldcj.nl
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Voorschoten
Dominicanessen

Huize Bijdorp
zuster Baptiste Tuin o.p.
Veurseweg 3
2251 AA Voorschoten
14.30 – 15.00 uur:
Ontvangst met koffie in de aula.

baptistetuin@huizebijdorp.nl

15.00 uur:
Woord van welkom.
Presentatie in woord en beeld over de geschiedenis van de congregatie en de invulling van ons kloosterleven
nu.
15. 45 uur:
Gelegenheid tot het stellen van vragen en in gesprek te gaan met de zusters en de broeders.
gelegenheid om in wat kleinere groepen om buiten het ‘Dominicuspad’ (korte bezinningswandeling) te lopen.
17.00 uur:
Koorgebed in de kapel van Huize Bijdorp.
Windraak
Liefdezusters van het
Kostbaar Bloed

Zenderen
Orde der Karmelieten

Huize Seraphine
zuster Bernarda Verheggen
zrbernarda@hotmail.com
Windraak 35
046-4584337
6153 AC Windraak
Ons klooster is op deze dag open van 11.00 - 18.00 uur.
Er is een doorlopende tentoonstelling en mogelijkheid tot gesprek met een van de Zusters over het thema: wat
beweegt u?
Om 15.00 uur zal Zr. Bernarda een lezing houden over het thema: wat beweegt u?
Om 17.00 uur mogelijkheid om de rozenkrans te bidden samen met de Zusters.
Om 17.20 uur aanbidding tot 18.00 uur waaronder om 17.45 uur de vespers.
Karmelietenklooster
pater Edgar Koning
e.koning@karmel.nl
Hertmergweg 46
7625 RH Zenderen
14.00 uur Ontvangst met flyers, waarop staat wat er te doen is en waar en wanneer
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Sacristie
14.30 uur In sacristie Power presentatie over Karmelspiritualiteit
Provinciaalskamer
14.30 uur Titus Brandsma
Rondleiding
15.00 uur door klooster (pandgang, refter, necrologium,, bibliotheek, huiskapel)
Kleine bezoekkamer.
15.30 uur mensen die verder in gesprek willen over kloosterleven
Zaal
De hele middag:
Koffie
Ontmoeting en informatie
Boekentafel
Karmel Twente: ?
Associatie:
Karmelbeweging: 1ste Orde:
Speling
Mogelijkheid in tuin en labyrint te lopen
Sacristie
15.30 uur Power presentatie over Karmelspiritualiteit
Provinciaalskamer
15.30 uur Titus Brandsma
Rondgang
16.00 uur rondleiding Refter – Pandgang – Necrologium – Bibliotheek
Kapel - stilteruimte
Kerk
16

14.30 uur en 16.00 uur Elia verhaal
17.00 uur Vesperviering in de kerk
Zwolle
Dominicanenklooster

Assendorperstraat 29
8012 DE Zwolle

Bastiaan van den Berg

bastiaanvandenberg@kloosterzwolle.nl

Wij zullen deze dag open zijn van 13.00 tot 16.30 uur
Er is een rondleiding om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Tevens zijn er kloosterlingen aanwezig om mee in gesprek
te gaan.
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