september 2021
Redactioneel:
Op 1 september is de Periode van de Schepping begonnen. Van 1 september t/m 4 oktober
is het tijd om stil te staan bij hoe wij omgaan met de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Op
de website van de KNR is onder de noemer Groene kloosters een aantal voorbeelden te
vinden van hoe kloostergemeenschappen zich inzetten voor de Schepping en zorgen voor
de aarde en haar bewoners. De komende maand zal de KNR ook via de facebookpagina en
instagram aandacht besteden aan de zorg voor de schepping.
Later deze maand is het vredesweek. Het thema is dit jaar ‘inclusief samenleven’. Op tal van
plaatsen worden lokale activiteiten organiseert zoals een ‘walk of peace’, lezingen, ontmoetingen en vieringen. Alle informatie is te vinden op www.vredesweek.nl
Na de zomerperiode starten veel centra weer met allerlei activiteiten. Gelukkig zijn er ook
weer meer fysieke bijeenkomsten mogelijk en dat is te zien in deze nieuwsbrief. We hopen
dat er voor u voldoende inspirerende bijeenkomsten en activiteiten bij zitten. Kijk anders
ook eens op de agenda op de website van de KNR.

JONGEREN
Zwolle, 18+ Groep
Jongeren tussen 18 en 30 jaar met een verschillende achtergrond gaan elke eerste dinsdag
van de maand met elkaar in gesprek. De onderwerpen kiezen we zelf en om de beurt bereidt
iemand de avond voor. We hebben het bijvoorbeeld over een tekst uit de Bijbel, een gedicht,
muziek, of gewoon een vraag.
Data: 1e dinsdag van de maand.
Megen, Franciscaanse Jongerendag
Het Franciscaans Jongerenwerk organiseert een dag met als thema ‘Ontmoeting’. Wat hebben
we het lang moeten missen: Elkaar in een wat grotere getale zien.
De dag staat in het teken van ontmoeting: de inleiding, de workshops en we hebben veel tijd
ingeruimd om informeel met elkaar bij te praten. Er is een inleiding van hoogleraar Monique
van Dijk – Groeneboer en er zijn verschillende inspirerende en creatieve workshops.
Het logo maakt het zichtbaar: een open deur, dus weet je welkom en enthousiast begroet!

Datum: 25 september.

SPIRITUALITEIT
Wittem, Het leven als een pelgrimstocht langs de grenzen van de kerkelijke traditie
Lezing door Frits de Lange emeritus hoogleraar ethiek
Veel mensen voelen zich gelovig, hoewel ze niet (of niet meer) verbonden
zijn met een kerk. Ze geloven dat er iets is dat groter is dan zijzelf, hoewel
ze dat geloof meestal maar moeilijk onder woorden kunnen brengen.
Frits de Lange noemt hen pelgrims, mensen onderweg. Niet Santiago de
Compostela of het hiernamaals is hun bestemming, maar de spirituele en
fysieke ervaringen op de levensweg. Met hen probeert Frits de Lange mee
te lopen. Zo verkent hij de grenzen van de kerkelijke traditie, om – hopelijk - dichter bij de
kern ervan te komen.
De lezing is gebaseerd op het boek ‘Heilige Onrust’ dat Frits de Lange schreef in 2017.
Datum: 17 september.

Heeswijk-Dinther, Studiedag ‘Zicht op Hildegard’
Op 18 september aanstaande organiseert Berne Media | uitgeverij abdij van berne samen met
sociaal-wetenschapper Hans Wilbrink en theologe Kitty Bouwman een studiedag over het
leven en werk van Hildegard von Bingen. De dag vindt plaats in de Abdij van Berne te Heeswijk.
De studiedag wordt gevuld met diverse workshops
waarin bezoekers meer leren over Hildegards visioenen, haar kennis over kruiden en geneeskunde,
miniaturen, muziek en meer. Want Hildegard von
Bingen was een vrouw met veelzijdige talenten.
Samen met de auteurs van het boek Zicht op
Hildegard wordt voor deze dag een mooi programma opgezet en wordt een veelzijdig portret
geschetst van deze twaalfde-eeuwse benedictines.
Tijdens de studiedag is er de mogelijkheid om het middaggebed van de Abdij van Berne bij te
wonen. De dag wordt afgesloten met een concert van Hildegardliederen door het koor van de
musicologen dr. Hanna Rijken en dr. Rebecca Stewart.
Datum: 18 september.

Culemborg, Feestelijke opening 'Zeven wegen van barmhartigheid' - Barmhartigheid
Feestelijke opening ‘Zeven wegen van barmhartigheid’
In de Grote of Barbarakerk in Culemborg gaat het project ‘Zeven wegen van barmhartigheid’
van start. Hoe het nieuwe programma er precies uit gaat zien wordt nog bekend gemaakt. In
ieder geval zijn er bijdragen van dr. Erica Meijers (‘Matteüs 25 en nu’) en prof. dr. Paul van
Geest (‘Deugt Barmhartigheid?’), een theaterprogramma en een concert.
Datum: 18 september.
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Huijbergen, Laudato si' weekend
Zonnelied en encycliek van Paus Franciscus (2015) blijven inspireren. Marjan
Bosch en Franck Ploum creëren hier een afwisselend programma rondom.
'Geprezen zijt Gij...' betekent het, maar waar staat dat voor in ons dagelijks
leven?
In Laudato Si’ roept Paus Franciscus ons op om zorg te dragen voor ons
gemeenschappelijk huis, deze aarde. De aarde dreigt te bezwijken onder de
last die wij haar opleggen. Dat vraagt om een grote omkeer, het moet
anders. En dat ‘anders’ begint bij bewustwording, aandacht en eerbied voor
al wat leeft en is. En bij bezinning op de vraag hoe wij die zorg kunnen vormgeven op onze eigen plek op deze aarde.
Tijdens deze dagen laten we ons meenemen in de kernbegrippen uit de brief van Paus Franciscus en het zonnelied. Dit doen we vooral door te leven in een ander tempo en onze zintuigen te openen voor het leven en de dingen om ons heen. We leven mee in het dagritme van
leefgemeenschap De Huijberg, die zich ook laat inspireren door Laudato Si’.
Er is gesprek en creativiteit. Er is ruimte voor eigen tijd en groepstijd, voor stilte en bezinning,
voor jezelf, de ander en de aarde. Binnen en buiten.
Data: 1 – 5 oktober

Online, Webinar Boodschappers van Vreugde
Op vrijdag 15 oktober, 14.00-16.30 uur organiseren de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) en de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR) hierover een webinar met dr.
René de Reuver, p. Stefan Magnus, dr. Annemarie Hinten en
diaken Rob van Uden.
Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische opdracht:
we mogen het samen doen en kunnen van elkaar leren.
Opgave voor deelname aan het webinar via secretariaat@oecumene.nl
Datum: 15 oktober.

WANDELEN EN PELGRIMSTOCHTE
Schin op Geul, Sint-Corneliustocht
Vertrek op de feestdag van Sint-Cornelius om 9.45 uur bij de SintMauritiuskerk in Schin op Geul. Daar staan we stil bij de Sint Corneliuskapel, die gebouwd werd als dank voor de bevrijding van Colmont in 1944. Die bevrijding kwam op de feestdag van Sint-Cornelius; 16 september. Na de pauze gaat de wandeling via een kortere
weg (7,5 km) terug naar Schin op Geul.
Datum: 16 september.
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Egmond, Stiltewandeling, Een verstillende wandeling in de duinen van Egmond
Het beoefenen van de stilte is één van de kernbegrippen van de Benedictijnse spiritualiteit.
Dit is waar het tijdens de wandeling om gaat: even in stilte te ZIJN.
Wat is er mooier dan stil te kunnen zijn? Te kunnen luisteren naar de stilte! Stil zijn geeft
ruimte. Heel veel ruimte.
U krijgt onderweg verschillende verdiepingsopdrachten, die ons nog meer in contact met onze
eigen stilte brengen. Zo gaat u bijvoorbeeld een stilleven maken en u krijgt een kaart – uit het
levenskunstspel – met een persoonlijke vraag om een stukje mee te nemen op uw pad. Laat
de wandeling een bron van inspiratie zijn.
Datum: 24 september 2021.

KUNST
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.
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 grenzen 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: 5 juni t/m 10 oktober.

BEZINNING EN GEBED
Huissen, Vijfdaagse retraite in Klooster Huissen
In deze retraite zoek je naar inzichten die helpen om het leven (nog meer) in jou te laten stromen en past die toe.
Wat kun je doen om mee te gaan op de stroom van het leven? Je kunt luisteren naar wat het
leven voor jou in petto heeft en nagaan wat aandacht nodig heeft. Misschien is er een andere
mindset nodig en kun je met andere ogen gaan kijken. Misschien kan het helpen jezelf goed
te gronden of kun je gaan leven met een mild en open hart.
Meegaan met de stroom van het leven vraagt ook om contact met je diepste Bron: het veld
van pure potentialiteit. Bij dit veld horen mooie eigenschappen zoals vriendelijkheid, kracht,
spontaniteit, vitaliteit, vreugde, creativiteit en compassie. Als je contact maakt met die Bron
worden die kwaliteiten gewekt, krijgen ze ruimte en gaan zich steeds meer manifesteren in je
leven.
De opbouw van de retraite voorziet in drie, dagelijkse groepsbijeenkomsten. In alle bijeenkomsten staat een geleide meditatie centraal. Daarnaast zijn er korte inleidingen, tijd voor
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reflectie en meditatieve beweging. Deze oefeningen zullen je helpen het leven in jou te laten
stromen en meer rust te vinden.
Data: 13 – 17 september.

Den Bosch, Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties
Onder de titel ‘Vrede en alle goeds!’ zijn negen franciscaanse vredesmeditaties gebundeld. Uit het leven en denken van Franciscus zijn
negen thema’s rond het basisthema ‘vrede’ gekozen. Bij elk thema is
een korte meditatieve viering uitgewerkt. Het boekje is te gebruiken
als een noveen, een negendaagse aaneengesloten meditatieve
bezinning en viering.
Het boekje kan ook gebruikt worden als bezinning in de vredesweek.
In de vredesweek is de noveen te starten op 25 september; de laatste
dag is dan 3 oktober, de sterfdag van Sint Franciscus, en de vooravond van zijn feest op 4 oktober. Dan verbind je via de negen vieringen de vredesweek aan het feest van Franciscus.
Maar ook op elk ander moment dat je passend vindt, is de vredesnoveen te bidden, als uitdrukking van ons diep menselijk verlangen naar vrede - in ons eigen leven, tussen mensen en
in de wereld.
Je kunt eveneens de negen vieringen verspreiden over een langere tijd.
Dit meditatieboekje is te allen tijde en op allerlei wijzen te gebruiken ter verdieping en verstilling.

Steyl, Midweekretraite in stilte
Ogenschijnlijk is stilte nutteloos en verloren tijd. Vaak denken we dat we geen tijd mogen
verliezen. Daarom zijn we de hele dag actief. Maar vaak zijn we té actief en is de balans tussen
in- en ontspanning zoek. Hoe kan het rustiger worden in je leven? Dat kan door momenten
van stilte in te lassen. Stilte is bepaald niet nutteloos. Ze is weldadig, helend zelfs.
In deze midweekretraite kun je alle druk, prikkels en onrust achter je laten door te verstillen.
Want stilte is een krachtige bron die je vitaliteit schenkt en heelt. In de verstilling kun je loskomen van de dagelijkse stress en helderheid scheppen in datgene wat je verwart, waar je
over twijfelt of waarnaar je op zoek bent. Verstilling helpt ook oude patronen los te laten, je
geest rustig te laten worden en je hart mild. Je gaat ontdekken wie je werkelijk bent.
Data: 11-15 oktober 2021.

Terschelling, Stiltemeditaties tijdens inspiratiefestival
Tijdens het Inspiratiefestival op Terschelling verzorgt het Leerhuis Spiritualiteit uit Rotterdam
stiltemeditaties. Erik Borgman treedt op en twee broeders dominicanen verzorgen het getijdengebed.
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Het inspiratiefestival op Terschelling hoopt een
brede oecumenische beweging op gang te brengen.
De katholieke kerk op het eiland is stiltecentrum
tijdens het festival. Oud-dominicaan Sven Volkers is
bij die kerk betrokken. Twee broeders dominicanen
uit Rotterdam zullen er de getijden bidden en met
mensen in gesprek gaan over dominicaans religieus
leven.
Data: 22 – 24 oktober.
OVERIG
Huijbergen, Open dag bij de broeders van Huijbergen
Op zaterdag 4 september is er van 12.00 tot 17.30 uur weer een open dag op het terrein van
de Broeders van Huijbergen. Na het succes van vorig jaar, met zo’n 400 bezoekers, bent u ook
dit jaar weer van harte welkom. Een dag waarop ontmoeting centraal staat. Ontmoeting tussen religies en culturen, groepen en mensen. Dit krijgt vorm in presentaties en standjes in de
grote kloostertuin, workshops en gesprekken in en rond het museum en korte inleidingen,
muziek en dans in het broederhuis. Ook kunnen de
‘Groene vleugel’ en de gloednieuwe kloosterwinkel
bezocht worden die door De Huijberg gerealiseerd
zijn in het voormalige bestuur-/verzorgingsgedeelte
van het broederhuis.
De organisatie is in handen van de Broeders, De Huijberg en het museum, maar daarnaast nemen heel
wat lokale en regionale organisaties er aan deel.
Huijbergen, Bewust natuurlijk leven
Bewust natuurlijk is de basis voor het Huijbergse leven.
Bewust: met hart, ziel en verstand, geïnspireerd, gemotiveerd.
Natuurlijk: levend volgens het ritme van de natuur en de seizoenen, gezond, biologisch, vegetarisch.
Wat ligt daar allemaal onder en achter? Hoe doen we dat met vreugde, liefde, geloof? Leef
een paar dagen mee en wandel, werk, creëer, zing, eet en drink met Marion en Joris (en de
rest van de Huijberg natuurlijk).
Data: 6 – 9 september.

Heeswijk-Dinther, Open monumentendag in abdij van Berne
Nu de groots opgezette kloostermarkt vanwege de Coronabeperkingen op zondag 12 september niet door kan gaan wil de
abdij van Berne toch een bescheiden bijdrage leveren aan de
jaarlijkse Open Monumentendag tijdens het tweede septemberweekend.
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Omdat Corona vraagt om voorzichtig te blijven en de onderlinge afstand van 1,5 meter te
respecteren is een bescheiden route uitgezet in een deel van het abdijcomplex.
Tussen 12.00-17.00 uur is de abdij via de abdijkerk toegankelijk. Daar zal op diverse tijden voor
liVe muziek worden gezorgd. In de gangen kunnen de abtsportretten worden bekeken. In een
van de zalen presenteert de bibliotheek oude geschriften . De nieuwe vriendenstichting zal
zich presenteren en ook de oudste gebedsruimte – de kapittelzaal – zal toegankelijk zijn.
Tijdens de gehele middag zijn het proeflokaal van Berne Abdijbier en de abdijwinkel van Berne
Media geopend. Verder kan er volop gewandeld worden in het openbare gedeelte van de
abdijtuin.
Datum: 12 september.
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. De komende maanden worden er op verschillende plaatsen
kennismakingsdagen en oriëntatieweekenden georganiseerd; Onder de
noemer ‘Hoor je mij?’ organiseren negen vrouwelijke ordes en congregaties regelmatig kennismakingsdagen. De eerste vindt plaats op zaterdag
11 september bij de Dominicanessen van Neerbosch in Nijmegen. Een dag
later kunnen mannen die meer willen weten over het leven als Franciscaan terecht bij San
Damiano in ’s-Hertogenbosch. Verder kun je de komende weken kennismaken met de karmelieten, de Clarissen in Megen, de augustinessen van Casella en de benedictijnen in Vaals. Op
de website van de KNR vind je 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
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