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Redactioneel:    
 
Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief een nieuw jasje gekregen. Maar dat geldt niet alleen voor 
de nieuwsbrief. Ook de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen is geheel 
vernieuwd. Niet alleen het uiterlijk is veranderd. Ook de structuur en inhoud. Op de nieuwe 
website vindt als vanouds een overzicht van gastenverblijven en bezinningscentra 
verbonden aan de religieuze instituten. Daarnaast veel informatie over wat religieus leven 
en religieus werk in deze tijd betekent. Neem eens een kijkje op www.knr.nl  
We zijn nu op weg naar Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, een feest van inspiratie 
en ‘begeestering’. De Nederlandse bisschoppen hebben een speciale website hiervoor 
ontwikkeld: www.vierpinksteren.nl  
In deze nieuwsbrief een combinatie van fysieke en online activiteiten. Diverse 
wandelmogelijkheden en activiteiten om geïnspireerd te raken. 
 

 
 
JONGEREN  
Huissen, ‘Groeien naar het licht.’ Zomers retraiteweekend voor jongvolwassenen 
Na meer dan een jaar van thuis blijven, sociale onthouding, lockdowns en versoepelingen 
mogen wij weer bij elkaar komen. Wat heeft deze periode met ons gedaan? Hoe sta ik er nu 
voor en hoe zie ik de toekomst? Wat heeft mij kracht gegeven en welke lessen heb ik geleerd? 
Welke nieuwe perspectieven duiken op? Op gepaste afstand zullen wij dit weekend vlak voor 
de midzomerwende en de langste dag van het jaar samen mediteren, overdenken, bidden, uit 
wisselen. Dat doen wij in een oude kloostertraditie, soms in stilte, soms in gesprek. Zo gaan 
wij op de pelgrimsdag van deze jongerenretraite de verbinding opnieuw vorm geven. Wij 
sluiten de pelgrimage af met een avond of (halve) nachtwake bij de vuurkorf om naar het licht 
toe te groeien. Leeftijd: 18 tot 38 jaar 
Data: 18 – 20 juni. 
 
 
Nieuwkuijk Bidden en Vasten RK 
Bidden en Vasten RK is een initiatief van een aantal enthousiaste katholieke jongeren. Zij 
hebben het bidden en vasten herontdekt als manier om de relatie met God te verdiepen. De 
kracht van de sacramenten en de verbinding met de wereldkerk hebben zij echter gemist. 
Graag brengen zij het bidden en vasten voor jongeren en voor hen die zich jong voelen, terug 
naar het hart van de kerk en willen anderen uitnodigen met hen samen hun geloof te 
verdiepen en te bidden en te vasten voor de kerk en de wereld. 
Data: 25 juli – 1 augustus. 
 
 

http://www.knr.nl/
http://www.vierpinksteren.nl/
https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/retraites/programma.php?programmaID=1558
https://biddenenvastenrk.wixsite.com/katholiek
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Diepenveen, Kloosterexperience 
Welke beelden zijn belangrijk in jouw leven? Hoe ziet jouw beeld van God eruit? Welke 
voorbeelden inspireren jou? En hoe bepaalt je toekomstbeeld je weg? Tijdens de 
Kloosterexperience ga je aan de hand van deze vragen aan de slag met je eigen beeldenstorm. 
Kom deze zomer kamperen op het terrein van Klooster Nieuw Sion en sta samen met anderen 
stil bij wat écht belangrijk voor je is in je leven! Dompel jezelf onder in een eeuwenoud 
kloosterritme. Vier festivaldagen lang leef je op het ritme van de getijdengebeden, rond de 
kloosterkerk van Klooster Nieuw Sion in Diepenveen. Naast gebed en vieringen zijn er allerlei 
workshops en is er de mogelijkheid om met religieuzen in gesprek te gaan.  
Data: 19 -22 augustus. 
 
SPIRITUALITEIT 
Zwolle en online, Grond, lessen van 
broeder Godfrey 
In een serie van vier maandelijkse 
bijeenkomsten zullen we vanaf mei ons 
richten op broeder Godfrey’s visioen van 
‘radicale relationaliteit’. Een groot visioen 
van bevrijding en gerechtigheid, dat diep 
ingrijpt op de bestaande systemen in 
landbouw en economie. De bijeenkomsten 
zijn open voor wie wil, en zullen zolang nog 
nodig is in hybride vorm aangeboden 
worden (online en offline).  
Data: 19 mei, 16 juni, 22 september, 20 
oktober. 19:30 - 21:00. 
 
 
Online, Publiekslezingen 
De Katholieke Vereniging 
voor Oecumene en de 
Leerstoel “Orthodoxie, 
Mensenrechten, 
Vredesopbouw in Europa 
(PThU, Instituut voor 
Oosters Christendom, Nijmegen) 
organiseren dit voorjaar een reeks online 
publiekslezingen over het concept van 
menselijke waardigheid in de oosters-chris-
telijke tradities. De lezingenreeks gaat over 
inhoud, mogelijkheden en problemen van 
de oosters-christelijke antropologie ten 
aanzien van menselijke waardigheid en 
mensenrechten. 
 
 

U kunt zich opgeven voor de cyclus, maar 
ook voor aparte lezingen via een email aan 
secretariaat@oecumene.nl 
Data: 20 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni. 
 
 
Online, Mystieke Salon met Esther van de 
Vate over Maria Petyt  
Donderdag 27 mei organiseert 
het Titus Brandsma Instituut 
alweer de derde Mystieke 
Salon. Herman Westerink gaat 
deze avond van 20 - 21 uur in 
gesprek met zuster Esther van 
de Vate over Maria Petyt (1623-1677). 
Petyt is een Vlaamse karmelietes en 
kluizenares die haar mystieke ervaringen 
en haar spirituele ontwikkeling in een 
autobiografie beschreef. In de salon zullen 
we hier aan de hand van citaten uit haar 
werk op ingaan. Als u zich aanmeldt 
ontvangt u per mail u de Zoom-link. 
Datum: 27 mei. 
 
 
Online Groen Gelovig 
Kom in beweging voor Gods schepping. Op 
28 en 29 mei is GroenGelovig er weer, het 
grootste christelijke evenement rondom 
duurzaamheid in Nederland. In een 
interactieve online bijeenkomst denken we 
aan de hand van het thema Aarden na over 
hoe je herstel en recht brengt aan Gods 
schepping. Met talks van Ruth Valerio, 
Govert Buijs en workshops van o.a. Dom 

https://www.nieuwsion.nl/events/kloosterexperience/
https://www.kloosterzwolle.nl/programma/grond-lessen-van-godfrey
https://www.kloosterzwolle.nl/programma/grond-lessen-van-godfrey
https://www.oecumene.nl/nieuws-blogs/nieuws/1701-de-mens-als-persoon-oosters-christelijke-visies-op-menselijke-waardigheid-reeks-publiekslezingen
mailto:secretariaat@oecumene.nl
https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/mystieke-salon/#aanmelden
https://www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/mystieke-salon/#aanmelden
https://groengelovig.nl/programma
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Bernardus Peeters. Ook in de week erna 
zijn er nog diverse webinars en online 
workshops van diverse organisaties.  
Op 28 mei wordt ook de Martine Vonkprijs 
uitgereikt aan een persoon of organisatie 

die zich buitengewoon inzet voor zorg voor 
de schepping. 
Data: 28 en 29 mei. 
 

.
WANDELEN, REIZEN EN PELGRIMSTOCHTEN 
Brabant, Ons Kloosterpad 
Speciaal voor het Jaar van het Brabants Kloosterleven is nieuw wandelpad samengesteld. Het 
pad is op 30 april 2021 geopend en is vanaf 1 mei is te bewandelen. 
Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs een vijftigtal (voormalige) kloos-
ters en abdijen in midden en oost Brabant. Ons Kloosterpad is opgedeeld in 15 etappes, 
variërend van 16,5 tot 28 kilometer. van klooster naar klooster. 
 

Om wandelaars van Ons Kloosterpad op weg te 
helpen is er een Bindboek. Deze gids verbindt je 
met verhalen, beelden, overwegingen en herin-
neringen aan de bijzondere plekken langs Ons 
Kloosterpad. In het boek worden de etappes 
beschreven maar biedt ook inspiratie en 
informatie.  
Via Ons Kloosterpad heb je de mogelijkheid om 
kennis te maken met de diversiteit van het 
kloosterleven.  Bij een aantal klooster langs de 
route is het mogelijk om te overnachten of een 
rondleiding te krijgen. Alle informatie is te vinden 
op www.brabantskloosterleven.nl  
 

 
Zwolle, Hemelwandeling 
Elk jaar organiseren de Dominicanenkerk en de Oosterkerk een oecumenische viering met 
Hemelvaart en daarna een wandeling. Ook dit jaar kun je deelnemen aan een wandeling of je 
nu wel of niet naar de viering zelf gaat. 
We wandelen in duo’s en je kunt zelf kiezen: wil ik eens een goed gesprek met een vreemde? 
Of wil ik iemand die ik goed ken eens op een andere manier spreken? Wij zorgen voor 
gespreksstof. 
Je loopt vanaf de buitentuin van de dominicanenkerk een route van een uur. Aarzel niet, er 
zijn 30 plekken! Opgeven kan tot 12 mei. 
Datum: 13 mei. 
 
 
Margraten, Wandeling naar Banneux 
In de kapel van Noblehay, met een heel speciaal Mariabeeldje uit de 17e eeuw, houden we 
een korte bezinningsbijeenkomst. In Soumagne pauzeren we bij de plaatselijke horeca. Daarna 
lopen we om 15 uur door naar Banneux, waar we om 17.30 uur de afsluitende viering houden. 
Datum: 22 mei. 
 

https://brabantskloosterleven.nl/het-kloosterpad/
http://www.brabantskloosterleven.nl/
https://www.kloosterzwolle.nl/programma/hemelwandeling/tickets
file://///nuvola-knr/Data/data_een/Communicatie/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrieven%202021/Wandeling%20naar%20Banneux
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Noorbeek, Pelgrimstocht 
Mei-maand is Maria-maand; daarom deze tocht naar de Loreto-kapel in Visé. Deze pelgrims-

tocht start om 10 uur vanuit de Sint-Brigidakerk van Noorbeek. 
 
Door de Voerstreek lopend doen we de Steenboskapel en de kapel in 
La Tombe aan. Omstreeks 13 uur komen we aan bij de Loreto-kapel in 
Visé. Deze herinnert aan het huisje van Maria en Jozef in Nazareth. De 
kapel is gebouwd naar het voorbeeld van het ‘Casa Santa’ (Heilige 
Huisje) in het Italiaanse bedevaartsoord Loreto. 
Datum: 22 mei. 

 
 
KUNST
Online, Expositie: de jezuïeten tussen oost en west 
Culturele angsten en verdenkingen verhinderen mogelijk de 
ontwikkeling van meer realistische denkbeelden van elkaar. 
Daarom is het leerzaam om een relevante periode in het verle-
den nader te bekijken: de avonturen van de jezuïeten in China in 
de 17de en 18de eeuw. 
 
Deze zendelingen kregen het voor elkaar een echt dialoog over 
religie, filosofie en wetenschap tot stand te brengen met de vaak 
hoogopgeleide echelons in de Chinese samenleving. 
 
In deze online expositie staan de vaak overdadig geïllustreerde 
boeken over China centraal die te vinden zijn in de 
jezuïetencollectie van de Universiteit Maastricht. Veel jezuïeten 
startten een riskante reis naar het oosten, gedreven door 
missionaire ijver. Verschillende zendelingen overleefden de 
gevaarlijke reis over de oceaan niet. 
 
 
Uden, Tussen werelden. Chagall & hedendaagse kunstenaars 
Van video’s, litho’s, schilderijen tot installaties. De kunstwerken van de wereldberoemde Marc 
Chagall en meer dan tien hedendaagse kunstenaars ontmoeten elkaar in de tentoonstelling 
Tussen werelden.  Chagall & hedendaagse kunstenaars. Met hun kunst leggen zij de spanning 
tussen culturen en religies bloot. Met deze actuele tentoonstelling heropent Museum Krona 
vermoedelijk op 26 mei aanstaande.   
 
Oost en West, jodendom en christendom en volks- en moderne kunst. Marc Chagall bracht in 
zijn werk de werelden waarin hij leefde en die hij zelf creëerde samen. Zo woonde hij in de 
ene stad, verlangde naar een andere stad en schiep zelf nog een derde. Het verenigen van al 
deze werelden maakte hem uniek, beroemd en bemind. Nu 35 jaar na zijn dood lijken de gren-
zen weer opnieuw getrokken te worden. Tussen culturen en tussen religies. Dit maakt Chagalls 
(religieuze) kunst en zijn visie op de wereld als vluchteling actueler dan ooit. 
Data: 26 mei t/m 26 september, (onder voorbehoud van de dan geldende RIVM-
maatregelen). 

https://www.spvlimburg.nl/-Agenda-
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/online-expositie-de-jezu%C3%AFeten-tussen-oost-en-west
https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/tussen-werelden
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’s-Hertogenbosch, Open kloostertuin San Damiano 
Van mei tot en met oktober zullen we de Kloostertuin van Stadsklooster San Damiano elke 
tweede zaterdagmiddag van de maand openstellen voor belangstellenden. Het is dan mogelijk 
om een oase van rust midden in de stad te bezoeken. In deze oase kun je wandelen in het bos 
waar de vogels zingen en je regelmatig één van de eekhoorns kunt spotten. In de bloementuin 
kun je genieten van de bloemen en de bijen. De tuinkapel is open om even rustig plaats te 
nemen. 
Je kunt ook een meditatieve wandeling door de Kloostertuin maken via een audiotour op je 
eigen telefoon of een boekje waarbij je op twaalf plekken stil zult staan om Franciscus & Clara 
van Assisi en Elisabeth van Thüringen te ontmoeten. Zo maak je kennis met de spiritualiteit 
van de drie kloosterordes die Stadsklooster San Damiano bewonen.  
Data: 8 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september en 9 oktober van 14.00 – 16.00 uur.  
 
 
BEZINNING EN GEBED
’s-Hertogenbosch, Maria-cantieken 
Op zondag 30 mei is er een concert in de Sint-Janskathedraal, waarbij de Maria-cantieken van 
Montfort gezongen worden. Het concert begint om 15.00 uur. De liederen worden gezongen 
door een projectkoor onder leiding van Frans Bullens in het hoogkoor van de kathedraal. Het 
concert wordt georganiseerd door de Broederschap van O.L. Vrouw van Den Bosch. Het 
concert wordt via livestream uitgezonden via het Youtube-kanaal van de Sint Jan.  
Datum 30 mei. 
 
 
Online, Miniretraite ‘Lente’ 
Dominicaan Henk Jongerius spreekt op zijn bekende manier over Lente, naar aanleiding van 
het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff. 
Lente! – Het licht stroomt over stille menschen. 
O zie de boomen en hun duizend loten! 
Vrijdag 7 mei 10.00 uur. Duur: +/- 25  minuten 
Je kunt de retraite volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. 
15 minuten voor aanvang krijg je nog een herinnering in je mail. 
Ben je verhinderd op het moment van uitzenden? Na afloop krijg je een link om de retraite 
terug te kijken. 
Datum 7 mei. 
 
 
Huissen, Vrijdagretraite Herademen 

Een retraitedag om te herademen en bij je bron te komen. 
Ervaar de kracht van de stilte, met het kloosterritme als 
inspiratiebron. Meditatie, tekstreflectie, uitwisseling, muziek, 
deelname aan de kloostervieringen en heerlijke 
kloostermaaltijden. 
Na de onderlinge kennismaking maakt een meditatieve oefening 

ons stil en ontvankelijk om ons te laten inspireren door teksten uit de spirituele bronnen uit 
Westerse en Oosterse tradities. De teksten worden individueel gelezen om de werking ervan 

http://www.stadskloostersandamiano.nl/2021/05/03/open-kloostertuin/
https://www.youtube.com/channel/UCS6PBJOWGdnPDlJ-_zjGazQ
https://dominicanen.nl/2021/04/online-miniretraite-met-henk-jongerius-o-p/
https://www.kloosterhuissen.nl/programmas/retraites/programma.php?programmaID=1526
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te ondervinden. In de gezamenlijke uitwisseling leggen wij de verbinding met ons dagelijks 
leven. Begeleiding pater Henk Jongerius 
Datum: 18 juni. 
 
 
IK? GEROEPEN? 
Voor wie de voorgaande mogelijkheden om iets te proeven van klooster-
spiritualiteit 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. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

https://www.knr.nl/agenda-categorie/kennismaking-en-roeping/
https://www.knr.nl/agenda-categorie/kennismaking-en-roeping/
mailto:roepen@knr.nl
https://www.knr.nl/verblijftype/gastenverblijven/
https://www.knr.nl/verblijftype/gastenverblijven/
https://www.facebook.com/HuisvandeRoeping
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