Open Kloosterdag 2017
plaats

Locatie/adres

contactpersoon

e-mail
adres/telefoonnummer

openstelling

Aarle-Rixtel
Missiezusters van het Kloosterdreef 7
Zuster Madeleine Bouman zrmadeleine@yahoo.com Zaterdag en zondag
Kostbaar Bloed
5735 SJ Aarle-Rixtel
Valt samen met een kom-en-kijkdag voor kinderen in bedrijven in de omgeving op zaterdagochtend.
Open dagen: deelnemen aan alle gebedvieringen, gericht deelnemen aan een rondleiding(vooraf aanmelden) en mogelijk nog een
algemene inloop met informatie
Aerdenhout
Klooster Alverna

Amsterdam
Jezuïeten

Boekenroodeweg 9
Mevrouw Mirjam
Coord.religieusleven@al Zaterdag 10 juni
2111 HJ Aerdenhout
Wolthuis
verna.net
Lezing aanbieden waarin we de betekenis van het religieuze leven en de inzet van de actieve congregaties, deze actieve
congregaties belichten, met beelden etc. En dan ook een lijn te trekken naar hoe de religieuze nalatenschap gedacht wordt.

Pastorie
Pater Nikolaas Sintobin sj
Singel 448,
1017 AV Amsterdam
Datum - uur: zondag 11 juni 2017, van 13u45u tot 17u

nikolaas.sintobin@jesuits Zondag 11 juni
.net

Programma:
13u45: Koffie + kennismaking
14u15-15u15: keuze tussen jezuïtische YouTube-meditatie en jezuïtische Bijbelmeditatie met de zintuigen
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)
17u15: voor wie dit verlangt, deelname aan de gezongen eucharistieviering in de jezuïetenkerk
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Website: www.jezuieten.org
•
•

Communiteit Agapè
Begijnhofkapel

Stadsklooster La
Verna

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

Begijnhof 30, Amsterdam

Pater Aad van Ruiten sss

sss.aadvanruiten@gmail. Zondag 11 juni
com
020-6221918
13.00-17.00 uur met om het half uur een korte presentatie van zending en spiritualiteit van de Sacramentijnen.
Aansluitend 17.00 – 18.00 uur aanbidding met uitstelling van het heilig sacrament afgesloten met de gezongen Vespers.
Derkinderenstraat 82,
Broeder Fer van der
reijkenofm@hetnet.nl
Zaterdag 10 juni vanaf 14.00 uur
1062 BJ Amsterdam
Reijken ofm
Vanaf 14.00 uur: binnenkomst met koffie en thee in de eetzaal. Daar komt ook een tafel met: Franciscanen.nl, polsbandjes,
boekje La Verna, folder studiefonds, oranje caps, FM-bladen, Suryodaya-kaarten e.d.
Via de beamer laten we tijdens de koffie/thee enkele korte filmpjes zien, gemaakt door Emy Jansons-van Steekelenburg (over de
franciscanen in Nederland en Vlaanderen en over het Franciscaans Jongerentreffen in Megen).
14.30 uur: Br. Jan ter Maat start met een rondleiding door het huis. Br. Piet Bots gaat in de huiskamer in gesprek met
belangstellenden (kringgesprek).
Tussen 15.00 - 16.00 uur laat Br. Fer in de Ben Moonen-zaal de filmische documentaire zien: "Franciscus, heilige tegen wil en
dank". Duurt 50 minuten.
17.45 uur: vespers zoals gebruikelijk in de kapel , met de aanwezigen die willen meebidden.

Arnhem
Abdij Koningsoord

Johannahoeveweg 79,
Zuster Julian Pieters ocso
gastenhuis@koningsoord Zondagmiddag 11 juni
6816 VG Arnhem
.org
Programma Open dag 2017 Abdij Koningsoord
Eerste groep :
14.30 -15.00 uur: In de kerk uitleg over onze spiritualiteit, met gelegenheid van uitwisseling en vragen stellen.
15.00uur- 15.30 uur: Vrije inloop in de kerk met mogelijkheid tot persoonlijk gesprek of vragenstellen aan een zuster.
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Tweede groep:
16.00 uur -16.30 uur: In de Kerk uitleg over onze spiritualiteit, met de mogelijkheid tot uitwisseling en vragen stellen.
16.30-17.00 uur: Vrije inloop in de kerk met mogelijkheid tot persoonlijk gesprek of vragenstellen aan een zuster.
Er is tevens gelegenheid tot een bezoek aan de abdijwinkel met monastieke producten. Ook producten uit onze boekbinderij zijn
te verkrijgen.
17.00 uur: Afsluiting met de gezamenlijke Vespers voor wie dat willen.

Zusters
Karmelitessen

Bakenbergseweg 302,
6816 PG Arnhem

Zuster Lucia van Steensel

karmel.nazareth@hetnet. Zondag 11 juni
nl
www.karmelitesssenocd.
nl
U van harte welkom in onze gastenkamers van 10.30u tot 12uur, waarbij u de mogelijkheid hebt om met enkele zusters te
spreken over hun leven in het Karmelklooster en de Karmelspiritualiteit.
Om 12uur is er gelegenheid om deel te nemen aan het Middaggebed in de Kapel.
Vanaf 14.30u zal er een presentatie worden gegeven over de Karmelspiritualiteit.
Om 16.30u sluiten we af met de Vespers in onze Kapel.

Berkel-Enschot
Abdij
Koningshoeven

Eindhovenseweg 3
Broeder Bernardus Peeters abt@koningshoeven.nl
5056 RP Berkel Enschot
Zaterdag 10 juni
15.00 u. Kloosterwandeling onder leiding van een monnik door de tuinen en de bossen rondom Abdij Koningshoeven. Svp
aanmelden via info@koningshoeven.nl onder vermelding van kloosterwandeling. Deelnemers moeten goed ter been zijn. Geen
mogelijkheid voor rollators of rolstoelen. Duur van de wandeling ongeveer 1,5 uur.
Zondag 11 juni
3

Om 13.00 u, 14.00 u, 15.00 u, 16.00 u bezichtiging van een gedeelte van de Abdij (geen bezoek aan brouwerij!) onder leiding
van een monnik die uitleg geeft over het trappistenleven. Inschrijven of reserveren is niet nodig. Verzamelen en vertrek aan de
grote kloosterpoort.
Het programma voor de jongeren gaat vanwege geringe aanmelding niet door!
Boxmeer
Karmelietenklooster

Steenstraat 39,
5831 JA Boxmeer

Zuster Minie Pasop

m.pasop@karmel.nl
0485-562156

Zondagmiddag 11 juni 14.00 – 16.30
uur

Petrusbasiliek
10.30 uur: Eucharistieviering
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
Bloedkapel
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16.30 uur: REGELVIERING ter afsluiting van de Open Kloosterdag 2017
Den Bosch
Congregatie DMJ
(zusters van de
Choorstraat)

Papenhulst 5,
5211 LC Den Bosch

Mevrouw Lotte IJpelaar

l.ijpelaar@congregatied
mj.nl

Zaterdag 10 juni 16.00 17.15 uur

Het is een programma met vaste tijdstippen.
16.00 uur inloop en ontvangst van de gasten, waarna vrij rondlopen en bezoeken van de kapel
16.30 uur Vesperviering in onze kapel
17.00 uur Korte presentatie project Vrouwen DMJ in onze kapel / mogelijkheid van foldertje meenemen
17.15 uur Einde
Men hoeft zich van te voren niet aan te melden.
Er is een beperkt aantal deelnemers mogelijk, nl. 75.
Voor meer informatie zie onze website: http://www.congregatiedmj.nl
Kapucijnen

Van der Does de
Mevrouw Carli Lindner
Communiteitsleider.kap.
Willeboissingel 12
denbosch@gmail.com
5211 CB Den Bosch
073-6875630
-Onze openingstijden zijn:
van negen tot half elf en van 3 tot half vijf op zaterdag 10 juni;

Zaterdag 10 juni

Programma:
-korte introductie plus rondleiding door het museum
-Power Point van een van de broeders over Franciscus
-wat beweegt ons? inspiratie van Franciscus
-de geschiedenis van de kapucijnenorde en het leven nu.
10 juni bent u welkom in het Kapucijnenklooster in Den Bosch
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De Kapucijnen doen mee aan de landelijke open kloosterdagen die de KNR promoot. Anders dan bij de Open
Monumentendagen, opent het klooster de poort voor wie geïnteresseerd is in de manier van leven van de broeders, in wat hen
beweegt.
Broeder Sjef van der Horst zal in spreekkamer 1 vragen van belangstellenden beantwoorden die het kloosterleven bij u oproept.
Broeder Jan Philippus zal in de Definitiekamer met u naar een kort recent filmpje kijken dat Joost van der Westen onlangs in het
klooster maakte. Joost is ook bezig met de vraag wat de broeders beweegt en zijn frisse blik van 22-jarige resulteert in een
prachtig document. Joost is onlangs aangenomen aan de Filmacademie te Gent en ook aanwezig.
De broeders Hans de Visser en Hans Putters leiden u rond in het museum van de Kapucijnen, in de kelders van het klooster. Het
is een heus museum, met nagebouwde keuken. Er is een kloostercel. Er zijn voorwerpen uit de goede oude tijd, waarin de
kapucijnen zichzelf geheel bedropen. Zij maakten hun eigen schoenen, naaiden hun pijen, brouwden bier en slachtten het varken.
Ook zijn er allerlei voorwerpen uit het religieuze leven en voorwerpen die verwijzen naar werken die de kapucijnen voor de
armen deden.
Verder zal er een Power Point zijn over Franciscus, die gemaakt is door één van de broeders en Ludo Petri, die lang bij de
Kapucijnen in Velp woonde. Ludo presenteert zelf de Power Point.
In augustus 2018 zal het klooster overgaan in handen van de Franciscanen; het is dus misschien uw laatste kans het klooster als
Kapucijnenklooster te bezoeken…
U bent welkom ’s ochtends van 9.00 uur tot 10.30 uur;
Of ’s middags van 15.00 uur tot 16.30 uur.
Wij vinden het prettig als u zich aanmeldt bij Carli Lindner,
Per mail: communiteitsleider.kap.denbosch@gmail.com
of telefonisch: 073-613 01 55; 06 53 18 567 9
Op zondag 11 juni geen openstelling van het klooster maar om
10.00 uur Mis met het Tilburgs Byzantijns Koor. Duurt iets langer dan gebruikelijk, omdat het volgens de oosterse riten gaat.
Compleet met Iconen enz
Koffie na afloop
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Den Haag
Dienaressen van de
Heer en de Maagd
Matara

Fluwelen Burgwal 45,
2511 CH Den Haag

Zuster Maria Nadia

m.nadia@servidoras.org
070 – 345 0059
www.ssvmne.org
www.servidoras.org

Zaterdagochtend 10.30 – 12.30 uur
en zondagmiddag 16.00 – 18.00 uur

Op zaterdag 10 juni van 10.30-12.30
10.30 Ontvangst—koffie/thee
11.00 Rozenhoedje gebed in de kapel
11.30 Presentatie over het Instituut/missie in Nederland en tijd voor vragen/bezoek van het klooster
Op zondag 11 juni van 16.00-18.00:
16.00 Ontvangst—koffie/thee
16.30 Presentatie over het Instituut/missie in Nederland en tijd voor vragen/bezoek van het klooster
17.30 Gezongen Vespers in het Nederlands
Vooraf aanmelden is niet nodig
Eindhoven
Broeders van Liefde

Aalsterweg 289,
5644 RE Eindhoven

Mevrouw Hermien Staals

secretariaat@broedersva
nliefde.com
040 - 2141600

Zondag 11 juni

Onze kapel op Eikenburg is open van:
10 – 11 uur: eucharistieviering
11 – 17 uur: bezichting kapel en informatiecentrum met tentoonstelling “Barmhartigheid wil ik, geen offers”.
Aanmelden is niet nodig. Vrije inloop na 11.00 uur.
Zusters van
Barmhartigheid
Ronse

Huize Glorieux
Pastor Ben Loonen
pastor@glorieuxpark.nl
Zondagmiddag 11 juni 14.00 – 16.00
Glorieuxpark 2,
uur
5613 LN Eindhoven
De kloostergemeenschap van Huize Glorieux bestaat uit 35 zeer oude zusters. Zij willen u ontvangen, een kopje koffie met u
drinken, iets vertellen over hun leven en spiritualiteit. Er is een kleine tentoonstelling in huis en een Inspiratietuin buiten. Bij
goed weer kunnen we ook naar buiten gaan.
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Deze opzet staat niet toe dat de open dag een zoete inval wordt, en ook niet dat er heel veel mensen komen. We kunnen een
aantal van 35 bezoekers aan. Geïnteresseerden wordt daarom verzocht zich vooraf aan te melden en op tijd aanwezig te zijn.
Programma:
14.00 uur ontvangst in Huize Glorieux met koffie; gesprek met de zusters
14.30 uur: over onze spiritualiteit – gelegenheid tot het stellen van vragen
15.00 uur: bezichtiging binnententoonstelling, bij goed weer een bezoek aan de Inspiratietuin
15.45 uur: korte vesperdienst in de kapel
Telefonisch aanmelden bij de receptie van Huize Glorieux: 040 29 47 500
Vragen: pastoraal team, Anita Petit, Marleen Kremers, Ben Loonen
Egmond
Adelbertabdij

Abdijlaan 26,
Br Gerard Mathijsen osb
Abt.adelbertabdij@xs4all 10 en 11 juni
1935 BH Egmond
.nl
11 juni:
Presentatie Brochure ‘Kloosterleven; gemeenschappelijk leven met de grondtonen van het bestaan’
13.30 – 15.30 u
Locatie: Adelbertabdij, Kloosterkerk: Abdijlaan 26; Egbert van Trierzaal: Vennewatersweg 27a (achterzijde klooster)
Toegang Gratis.
Aanmelden: info@dezinnen.nl
Meer informatie half mei o.m. op www.dezinnen.nl
10 en 11 juni:
Open rondleidingen op gezette tijden in de middag.
Winkel is geopend.

Sint Liobaklooster

Zaterdag 10 juni
Herenweg 85,
Broeder Marc en zuster
stlioba@xs4all.nl
1935 AH Egmond Binnen
Davide Meindersma
Eucharistieviering om 9u tot en met onze vespers om 17.30u. De bezoekers kunnen drie vieringen bijwonen: de lauden met
eucharistie om 9u; de middagdienst om 12.15u en de vespers om 17.30u. Na de lauden met eucharistie (vanaf 10u) tot voor de
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vespers (tot 17.15u) is de kerk met voorhof en expositieruimte te bezichtigen, met producten van onze verschillende
kunstambachten, zoals onze beeldhouwerij, pottenbakkerij, weverij, batik, edelsmederij, schilders- en drukatelier. Enkele zusters
en broeders zullen graag de bezoekers ontvangen. Er zal ook een filmpje te zien zijn, die een samenvatting geeft van de ambachten
van de monniken. De rest van het klooster, de ateliers en de tuinen zijn niet te bezichtigen. Tijdens de diensten worden deur en
telefoon niet bediend. Bezoekers zijn van harte welkom zonder zich vooraf aan te melden en worden gevraagd tijdig aanwezig te
zijn, indien ze een viering willen bijwonen.
Genhout
Monfortanen

Heeswijk
Norbertijnen

Expositieruimte
Pater Peter Denneman
provinciaal@montforta 10 en 11 juni
Montfortaans Erfgoed,
14.00-16.00 uur
nen.nl
Hubertuskerk,
www.montfortanen.nl
Hubertusstr.59,
prov. secr. 043-2065002
6191 PB Genhout
14.00 uur uitleg bij de expositie van liturgische gewaden
Stola’s en andere liturgische gewaden uit de missie en eigen land geven zicht op de spiritualiteit van waaruit Montfortanen
leefden en leven
15.00 uur Montfortanen in woord en beeld
Vertoning van de film ‘Vandaag begint de toekomst’ (2016) waarin de spiritualiteit van de volgelingen van Montfort zichtbaar
wordt
Aanmelden is niet nodig..

Abdijstraat 49,
Pater Dennis Hendrickx
D.Hendrickx@abdijvanb Zondag 11 juni
5473 AD Heeswijk
erne.nl
Zondag 11 juni 2017 van 14.00-17.00 uur zet Berne de deuren wijd open voor vrije inloop.
Bezoekers ontvangen bij binnenkomst een informatieboekje waarmee een speurtocht door en rond de gebouwen gemaakt kan
worden. Een tocht langs beelden en schilderijen met uitdagende opdrachten om idealen en spiritualiteit op het spoor te komen.
Tijdens dit speelse onderweg zijn wordt gelegenheid geboden om een binnen te kijken, om te horen wat bewoners norbertijnen
beweegt. Er bestaat ruimschootse gelegenheid om met norbertijnen in gesprek te gaan.
En daarnaast kan er gewandeld worden in de tuin, er kan een bezoek gebracht worden aan de abdijwinkel en het proeflokaal van
Berne Abdijbier is geopend.
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Nadere info: secretariaat abdij van Berne: tel: 0413-299299 of secretariaat@abdijvanberne.nl
Hierden
Locatie:
Priorij ‘De Essenburgh’
Zuiderzeestraatweg 199
3849 AE Hierden
Telefoon: 0341 – 451941
Email: info@norbertijnenhierden.nl
Communiteit Mariëngaard
Zuiderzeestraatweg 201
3849 AE Hierden
Tel: 0341 – 451414
Email: info@norbertijnenmariengaard.nl
Open op:
Zondag 11 juni
Programma:
10.00 – 11.00 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
Workshop biddend zingen, zingend bidden in de kapel van de priorij
15.00 – 16.30 uur
De Norbertijnse weg; een rondgang door onze gebouwen met informatie over onze norbertijnse
spiritualiteit
16.30 – 17.00 uur
Vesperdienst
U bent van harte welkom. Van te voren aanmelden is niet nodig.
Meer informatie
Priorij ‘De Essenburgh’
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Telefoon: 0341 – 451941
Email: info@norbertijnenhierden.nl
Communiteit Mariëngaard
Tel: 0341 – 451414
Email: info@norbertijnenmariengaard.nl
www.norbertijnen.nl
Hilversum
Klooster Casella

Huijbergen
Broederhuis Sint
Marie

Soestdijkerstraatweg 147a,
Zuster Marie Madeleine
Zaterdag 10 juni
mm.maas@casella.nl
1213 VZ Hilversum
Maas
Vanaf 14.30 ontvangst en rondleidingen in groepen.
Mensen krijgen de mogelijkheid de film deel 2 over Casella te zien van Roderick zoekt licht.
Tijdens de rondleiding wordt een kopje koffie of thee aangeboden.
Bij het weggaan krijgen de mensen informatie mee.
Om 16.30 afsluiting met een gebedsviering in de gebedsruimte van Casella. (Voor wie dat wil)

Boomstraat 28,
Broeder Bram Hommel
gencur@abcfh.nl
Zaterdag en zondag
4635 CX Huijbergen
Gedurende twee dagen geven we gelegenheid om kennis te maken met onze franciscaanse spiritualiteit dmv het Zonnelied van
Franciscus. In het museum is een expositie van de schilderijen van Evelien Amersfoort en de foto’s van Wendy van Velsen die
geïnspireerd zijn door het Zonnelied. Hans Sevenhoven van het Franciscaans Studiecentrum geeft op beide dagen een inleiding
op het Zonnelied en de dag wordt steeds afgesloten met een Vesperviering samen met de broeders

Huissen
Dominicanenklooster Stadsdam 1,
Pater G. Braks o.p.
6851 AH Huissen
14.00 – 17.00 uur
Ontvangst met koffie en thee
Rondleiding klooster, kapel en bibliotheek.

gbraks@dominicanen.nl
026 – 326 44 36

Zondag 11 juni
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Megen
Clarissen Sint
Josephsberg

Clarastraat 2,
Zuster Chiara Bots
abdismegenosc@live.nl
5366 AK Megen
Op de zaterdag open en op de zondag kunnen mensen alleen aansluiten bij het gebed.
Wij zijn op zaterdagmiddag 10 juni van 14.00 - 16.00 uur open.
Met een mogelijkheid van een klein filmpje te zien en gesprek.
Een korte rondleiding door kerk en pand.
En de tuin is open.

Zaterdag en zondag

Zondag zijn we niet open.
Beide dagen zijn de mensen van harte welkom in onze gebedsdiensten.
Middag gebed om 12.00 uur en Vespers om 17.45 uur.
Op zondagmorgen 9 uur eucharistieviering met daarna koffiedrinken met de zusters.
Minderbroeders
Franciscanen

Kloosterstraat 6,
Broeder Theo van
adrichemofm@hotmail.c
5366 BH Megen
Adrichem
om
Wel zullen op zaterdag en zondag de kloosterkerk en de kapel van broeder Everardus gewoon open zijn. En op zaterdag is ook
de Hof van Lof open van 14.00 - 16.00 uur.

Franciscanen

Vermeerstraat 7,
6521 LT Nijmegen

Broeder Henrik Roelvink
ofm

Henrik.roelvink@gmail.c Zaterdag 10 juni vanaf 14.00 uur tot en
om
met de vespers om 17.00 uur.
024 – 322 29 88
www.franciscanen.nl
We hebben een lopend programma: koffie/thee met persoonlijke gesprekken met enige broeders, rondleidingen door ons huis en
bezoek (met uitleg) in de tuin, dit laatste als het goed weer daarvoor is. Als laatste programmapunt om 17.00 uur vespers in onze
kapel.
Men hoeft zich niet tevoren aan te melden.

Oirschot
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Monfortanen

Montfortkapel,
Montfortlaan 12,
5688 NM Oirschot

Pater Peter Denneman

provinciaal@montforta
nen.nl
www.montfortanen.nl
prov. secr. 043-2065002

Zaterdag 10 juni
14.00 – 17.00 uur

14.00 uur: Montfort in woord en cantiek
Acteur Bram van Oers vertelt het leven en de spirit van Montfort; het projectkoor o.l.v. Frans Bullens zingt cantieken waarin
Montfort zijn passie heeft uitgedrukt.
15.15 uur: Montfortanen in woord en beeld
Vertoning van de film ‘Vandaag begint de toekomst’ (2016) waarin de spiritualiteit van de volgelingen van Montfort zichtbaar
wordt.
16.15 uur: Levende montfortaanse spiritualiteit
Op diverse plekken in het park van het voormalig Grootseminarie praten we verder over wat montfortanen bezield.
Aanmelden is niet nodig. Voor koffie/thee en als afsluiting een glas wijn wordt gezorgd.
Oosterhout
Sint Catharinadal, de Kloosterdreef 3,
Zuster Mechtild Brand
secretariaat@sintcatharin Zondag 11 juni
Norbertinessenpriorij 4901 PH Oosterhout nb
adal.nl
LANDELIJKE OPEN KLOOSTERDAG ZONDAG 11 JUNI 2017 – PROGRAMMA IN SINT-CATHARINADAL
14.00 uur
Norbertusviering in onze kerk.
(Deze dienst is samengesteld bij de voltooiing van het toekomstproject van Sint-Catharinadal, 6 juni 2017)
Aan het slot van de viering vertelt Priorin Maria Magdalena aan de bezoekers over verleden, heden en toekomst, waarna er
gelegenheid is om vragen te stellen.
Rondleiding door Kasteel De Blauwe Camer.
Mogelijkheid voor gesprek met zusters en gebruik van een kopje koffie/thee.
Rondleiding door de moestuin, kruidentuin, fruittuin en wijngaard.
Bezichtiging van het op 6 juni ingezegende wijnhuis en de kloosterwinkel
“De Blauwe Camer”, tot ongeveer 17.00 uur.
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St. Paulusabdij

Sint Agatha
Erfgoedcentrum
Nederlands
Kloosterleven

Gemeenschap Chemin Neuf Pater Damien Artiges
Damien.artiges@gmail.c 10 en 11 juni
Hoogstraat 80,
om
4901 PK Oosterhout
Open Kloosterweekend. Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag.
Ervaring van 'ora et labora' en kennismaking van de spiritualiteit van de Gemeenschap Chemin Neuf.
Aanmelding vooraf via onze website www.paulusabdij.nl is nodig.
Op de website zijn alle info te vinden (aanmelding, tijden, kosten,...).

Kloosterlaan 24,
5435 XD Sint Agatha

Mevrouw Carli van den
Berg-Bakker

c.bakker@erfgoedklooste Zondag 11 juni
rleven.nl

Open van 13.00 – 17.00 uur.
Tentoonstelling 'De witte Karavaan'. Over 150 jaar Witte paters en Witte zusters in Afrika.
Lezing van pater Jan Heuft m. afr., missionaris in Algerije.
Ook de kerk van de Kruisheren is geopend deze middag.
Schijndel
Oblaten van de H.
Franciscus van Sales

Gemondseweg 41,
Pater Kees Jongeneelen
Zondag 11 juni
osfs@hetnet.nl
5481 XW Schijndel
10.30 UUR EUCHARISTIEVIERING: Elke 1e en 3e zondag is er om 10.30 uur een eucharistieviering in Salesianum. Iedereen is
daarbij van harte welkom. waarna koffie en ontmoeting.
We starten de open kloosterdag met een eucharistieviering. U bent van harte welkom om kennis te maken met onze manier van
vieren.
12.00 – 15.00 uur: doorlopend programma waaraan gasten deel kunnen nemen en kennis kunnen maken met de Spiritualiteit van
Franciscus van Sales.
Activiteiten:


Grote zaal: teksten Frans van Sales op grote vellen – mensen krijgen de kans om er bij een tekst een ‘like’ te plaatsen
met een korte tekst, waarom ze die ‘liken’.
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 kringgesprek over (een van) drie thema’s: Vriendschap, zachtmoedigheid, geduld;
 Mogelijkheid voor een korte meditatie aan de hand van een kort filmpje
 Buiten: bij mooi weer – labyrinth – op grasveld achter grote zaal
 Bibliotheek: ‘spel’ met kaarten over Salesiaanse deugden
Website:www.oblaten.osfs.nl
Aanmelden van te voren is niet nodig.
Tilburg
Generalaat Fraters
CMM

Gasthuisring 54,
5041 DT Tilburg
Welkom!

Mevrouw Natalie
Bastiaansen

n.bastiaansen@cmmbrot
hers.nl

Zaterdag 10 juni. 14.00 – 18.00 uur

Thema:
In-zicht in onze Spiritualiteit van Barmhartigheid en Broederschap
1. Ontvangst:
Met koffie en thee in de Kapittelzaal
2. De Expositie: Rondleiding
“FRATERS VAN ZWIJSEN
WERELDWIJD: 1844-HEDEN”
Is de gehele middag geopend
3. PowerPoint presentatie
“FRATERS CMM WERELDWIJD
ANNO 2017”
In de Grote Spreekkamer
4. Wandeling: De Kloostertuin
Is de gehele middag geopend
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Zusters van Liefde

Oude Dijk 1,
Mevrouw Julia Burgers
j.burgers@scmm5038 VL Tilburg
tilburg.nl
Locatie
Oude Dijk 1A,
5038 VL Tilburg
via de ingang van het Ontmoetingscentrum, aan de Oude Dijk 1a

Zondag 11 juni

Open op:
Zondagmiddag 11 juni 2017,
van 14.00 tot 17.00 uur
Programma
In-zicht geven in onze spiritualiteit is het doel van deze landelijke Open kloosterdag. Op zondagmiddag 11 juni 2017 nodigen we
u graag uit voor een goed gesprek over wat ons, Zusters van Liefde, beweegt in het religieuze leven nu. Als centrale gedachte
daarbij hebben wij gekozen voor ‘De taal van het hart is de taal van de handen’.
U bent van harte welkom om samen een kop koffie of thee te drinken in de tuinkamer van ons Ontmoetingscentrum. Hier kunt u
ook genieten van mooi harpspel.
De grote kapel staat open voor stilte, bezinning en gesprek. Regelmatig zal het orgel klinken. Daarnaast kunt u deelnemen aan
een wandeling in onze prachtige kloostertuin, begeleid door zusters.
Opzet
De Open Kloostermiddag duurt van 14.00 tot 17.00 uur. Om 16.00 uur sluiten we de dag af met een gebedsviering in de grote
kapel.
Kleinschalig van opzet
In tegenstelling tot voorgaande Open Kloosterdagen kiezen we dit keer nadrukkelijk voor een kleinschalige opzet. Dit betekent
dat alleen ons ontmoetingscentrum en de grote kapel opengesteld is maar niet de musea en het provincialaat.

Norbertijnenpriorij

De Schans 95
5011 EN Tilburg

p. Ben Jansen

info@norbertijentilburg.
nl

Zondag 11 juni
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De Tilburgse norbertijnen ontvangen u graag vanaf 16.00 uur in de Mariakerk aan de Schans. Daar kunnen aanwezigen kennis
maken met het leven, werk en gebed van de gemeenschap. Zo is er een presentatie van het werk in het Peerke Donderspark,
Ronde Tafelhuis en de Norbertijnenparochie.
Om 17.00 uur wordt een Vesperviering gehouden. Ieder die dat wil is daar van harte welkom.
Utrecht
Zusters
Augustinessen van
Sint Monica

Waterstraat 2,
3511 BW Utrecht

Zuster Anne Nij Bijvank

a.nijbijvank@zustersaug
ustinessen.nl

Zondag 11 juni

Programma:
Zondag 11 juni 2017:
•
14.00 uur begin van de Open Kloosterdag.
•
We tonen het 1e deel van het 2-luik over de zusters Augustinessen. Dit is door de KRO uitgezonden op 10 januari, in het
programma “Roderick zoekt licht”. Deze uitzending biedt volop de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over onze
spiritualiteit.
•
Een korte rondleiding door het klooster waarbij u kunt kennismaken met de Missionaire Leefgemeenschap ‘Eau de
Gracht. Sinds oktober 2016 wonen zij in een gedeelte van ons klooster..
•
17.00 uur wordt de middag afgesloten met het bidden van de Vespers.
www.zustersaugustinessen.nl
Vaals
Abdij Sint
Benedictusberg

Mamelis 39,
Pater Ad Lenglet
abdij@benedictusberg.nl Zondag 11 juni 14.00 – 17.30 uur
6295 NA Lemiers-Vaals
(inclusief de Vespers van 17.00 uur)
 Men kan de crypte en de abdijkerk bezoeken. In een ontvangstzaal zal een powerpoint-presentatie zijn en een videofilm,
beide als doorlopende voorstelling.
 Aanmelden is niet nodig. Er is plaats in de ontvangstzaal voor 20 à 25 deelnemers per ongeveer iedere 30 minuten.
 www.benedictusberg.nl
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Voorschoten
Congregatie van de
H. Catharine van
Siena

Veurseweg 3,
2251 AA Voorschoten

Mevrouw Annette ten
Doeschate

atendoeschate@huizebijd Zaterdagmiddag 10 juni
orp.nl

Op zaterdag 10 juni a.s. wordt van 14.30 uur tot uiterlijk 17.30 uur het volgende programma geboden:
14.30 uur – 15.00 uur: ontvangst in de aula met koffie.
15.00 uur: Welkom door de Algemene Overste, Zr. Regina.
Presentatie in woord en beeld over de geschiedenis van de Congregatie en de invulling van het religieus leven toe en nu vanuit
het thema “Wat ons beweegt”.
15.45 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen en in gesprek te gaan met zusters en paters.
Gelegenheid tot het lopen van het Dominicuspad, een meditatieve wandeling.
17.00 uur: Koorgebed in de kapel van Huize Bijdorp.

Wahlwiller
Dienaressen van de
H. Geest, Arnold
Janssen Klooster

Capucijnenweg 9,
6286 BA Wahlwiller

Zuster Maria Hildegard
Brokamp

mh_brokamp@kpnmail.n Zondag 11 juni
l

Vierkloosterwandelingen samen met Redemptoristen Wittem, Redemptoristinnen Partijerweg Wittem en de Benedictijnen van
Mamelis-Vaals
Windraak
Liefdezusters van het Windraak 35,
Kostbaar Bloed
6153 AC Windraak

Zuster Bernarda
zrbernarda@hotmail.com Zondag 11 juni
Verheggen
Zuster Materna Wehrens
046 - 4584337
Om 9.00 uur hebben we de H. Eucharistieviering waarin ook iedereen van harte welkom is. Daarna drinken we gezamenlijk met
de mensen die hier elke zondag naar de Eucharistieviering komen een kopje koffie.
De rest van de dag is er doorlopend een kleine tentoonstelling over onze spiritualiteit.
Om 14.00 uur zal Zr. Materna een lezing geven over onze spiritualiteit en wat dan kan betekenen voor iedereen die aanwezig is.
Om 17.00 uur is er de mogelijkheid om met ons samen de rozenkrans en de vespers te bidden met een korte aanbidding.
Daarna sluiten we de dag af.
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Er is steeds gelegenheid om met de zusters persoonlijk of in groepjes te praten over de beleving van onze spiritualiteit.
Iedereen kan vrij binnenlopen.
Het is een lopend programma maar mensen kunnen ook op een later moment/later onderdeel aansluiten. Het is niet nodig om
vooraf aan te melden.
Er is die dag helaas geen gelegenheid om op het terrein van Huize Bijdorp te parkeren maar is voldoende parkeergelegenheid in
de directe omgeving.
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Annette ten Doeschate, tel. 071-5602534 of via de email:
atendoeschate@huizebijdorp.nl
Wittem
Klooster Wittem

Wittemer Allee 32,
pater Henk Erinkveld
h.erinkveld@redemptoris Zondag 11 juni
6286 AB Wittem
ten.nl
Kloosterwandeling
Bronk & Brunch
De Open Kloosterdag valt dit jaar samen met de jaarlijkse sacramentsprocessie of Bronk. Om 10.00 uur vangt een
eucharistieviering aan in de Gerarduskapel, die bij goed weer wordt vervolgd in de openluchtkapel. Aansluitend is de processie
met de schutterij en de fanfare, die naar Partij trekt. Aldaar volgt een brunch. Vanwege de aanvangstijd van de Bronk-viering
vervalt de viering van 9.00 uur en is de tweede viering van deze zondag om 11.30 uur.
Expositie in de Kloosterbibliotheek
Van 13.30 tot 16.30 uur is een expositie te bezichtigen in de Kloosterbibliotheek met oude en eigentijdse portretten van heiligen
en zaligen van de redemptoristen. Om 14.00 uur start een cultureel moment met teksten van de stichter H. Alfonsus en muziek
op teksten van H. Oosterhuis. Verder draait er een film van ca. 20 minuten waarin pater Jozef Konings (inmiddels overleden) in
een uitzending van omroep Krijtland vertelt over klooster Wittem. In het ‘Kloostercafé’ is er gelegenheid om wat te drinken.
Vierkloosterswandeling
Voor de wandelliefhebbers start om 13.30 uur bij de receptie vierkloosterswandeling, een 7 km lange tocht die begint met een
korte rondleiding door Klooster Wittem. Vervolgens wandelen we naar het klooster van de zusters redemptoristinnen in Partij.
Na een korte ontvangst door moeder-overste wandelen we verder naar Wahlwiller, waar we het klooster van de zusters
Dienaressen van de heilige Geest (ook Arnold Janssenklooster genoemd) bezoeken. Van hieruit lopen we door naar de
benedictijnenabdij in Mamelis, waar we ons om 17.00 uur aansluiten bij de vespers. Na afloop kunnen we kort in gesprek gaan
19

met de abt van deze abdij. En dan is het nog 5 km terug naar Klooster Wittem, te voet of voor wie wil met de bus, die voor de
abdij een halteplaats heeft
Zenderen
Karmel Twente
Karmelietenklooster

Hertmerweg 46,
7625 RH Zenderen

Pater Edgar Koning of
zuster Sanny Bruijns

e.koning@karmel.nl
s.bruijns@karmel.nl
074-2659590

Zaterdag 10 juni

zaterdag 10 juni 2017
Zenderen
11.00 uur – 16.00 uur
Hal van de kerk: Ontvangst
Zaaltje doorlopend: INFORMATIEMARKT
Spreekkamer: ONTMOETING
met leden van de Familia Carmelitana

Sacristie: powerpointpresentatie Karmelspiritualiteit
11.30 – 13.30 – 14.30 uur
STILTE EN GEBED

Kerk
Inleiding ‘karmelitaans leven’
Kerk
RONDGANG
Refter, pandgang, bibliotheek, tuin en kerkhof
11.00 – 13.00 – 14.00 uur
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Tuin
11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30
Provinciaalskamer
12.00 – 14.00 – 15.00 uur

Kerk
16.00 uur
ter afsluiting

LABYRINT

Titus Brandsma

VESPERVIERING

Karmel Twente – Hertmerweg 46 – 7625 RH, Zenderen
www.karmel.nl - www.karmelcentra.nl/twente
Zusters
Karmelietessen

Carmelitessenweg 1,
7625 TA Zenderen

Zr Thérèse Neppelenbroek

zrs.carmelitessen@karme Zondagmiddag 11 juni
l.nl
074-2661219
We beginnen met een gebedsdienst om 13.30 uur in de kapel. Daarna kunnen bezoekers het klooster binnen. (aanmelden is niet
nodig). Er zullen in verschillende ruimtes vrijwilligers zijn die wat kunnen vertellen over onze levenswijze en vragen
beantwoorden. Ook zal er de DVD getoond worden: ‘Leven binnen de kloostermuren’. Er zal tevens de mogelijkheid zijn om
gebedsintenties achter te laten. Om 17.00 uur wordt er afgesloten met de vespers en het bidden van de rozenkrans waaraan
bezoekers ook kunnen deelnemen
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