
28-30 oktober 2016 

Proeven	van		
anders	leven	
Benedictijnse	levensvorm	
vandaag	

Begeleiding:	
Prof.	Dr.	Thomas	Quartier	osb	
Abt	Henry	Vesseur	osb	

Leven	in	een	abdij	oefent	al	eeuwenlang	een	
grote	 fascinatie	 uit:	 op	 monniken	 die	 hun	
leven	 aldaar	 doorbrengen,	 maar	 ook	 op	
mensen	rondom	deze	spirituele	centra	en	de	
velen	 die	 zoeken	 naar	 een	 levensvorm	 die	
recht	doet	aan	hun	sterke	en	zwakke	kanten.	
De	kunst	van	het	benedictijnse	leven	bestaat	
erin	je	open	te	stellen	en	ontvankelijk	te	zijn	
voor	waar	het	om	gaat.	Maar	al	te	vaak	krijg	
je	daar	door	de	media	een	romantisch	beeld	
van:	 alsof	 een	 benedictijnse	 levensvorm	 je	
alles	 voorschotelt,	 en	 je	 in	 alle	 rust	 en	
regelmaat	 lekker	 kunt	 relaxen.	 Het	 echte	
leven	 volgens	 de	 Regel	 van	 Sint	 Benedictus	
uit	 de	 6e	 eeuw	 gaat	 dieper	 dan	 dat.	 Het	
betekent	om	echt	anders	 te	gaan	 leven	dan	
je	toch	al	deed.	Je	laat	je	keer	op	keer	weer	
‘storen’	 en	 uit	 je	 vastgelegde	 patronen	

halen.	Staat	dat	niet	op	gespannen	voet	met	
de	 concrete	 praktijk	 van	 het	 kloosterleven?	
En	 wat	 betekent	 het	 voor	 het	 leven	 in	 de	
huidige	samenleving?		

Dat	 zullen	 we	 tijdens	 dit	 weekend	 gaan	
verkennen.	Niet	door	een	training	maar	door	
te	 proeven	 van	 een	 benedictijnse	
levensvorm.	 We	 leven	 in	 het	 ritme	 van	 de	
abdij.	In	toelichting	en	gesprek	gaan	we	zoek	
naar	 aanknopingspunten	 voor	 anders	 leven	
in	 onze	 eigen	 biografie.	 In	 meditatieve	
momenten	 gaan	we	 ruimte	maken	 voor	 de	
stem	 van	 de	 Ander	 in	 ons	 leven.	 In	 het	
zingen	van	monastieke	gezangen	ervaren	we	
iets	 van	 de	 rijkdom	 en	 de	 volheid	 die	 het	
andere	opent.	Het	weekend	biedt	een	frisse	
kijk	 voor	 allen	 die	 benieuwd	 zijn	 om	 de	
andere	 kant	 te	 verkennen,	 van	 hun	 eigen	
leven	 en	 de	 benedictijnse	 levensvorm	 –	
gevorderden	en	beginners.	

	

Kosten:	 €	 135,00	 (all	 in).	 Kamers	met	 toilet	
en	 douche.	 Aanvang	 op	 vrijdag	 om	 16.00	
uur.	Vertrek	op	zondag	om	14.00	uur.	

Voor	meer	informatie:	
	www.willibrords-abbey.nl/stiltecentrum	 of	 mail	
stiltecentrum@willibrords-abbey.nl.		

Aanmelding	uitsluitend	via:		
stiltecentrum@outlook.com	

	

	

	

De monniken van de Sint 
Willibrordsabdij bieden dit jaar 

enkele weekends rond 
verschillende spirituele thema’s. 

Binnen het kader van het 
kloosterleven en op het ritme van 

het getijdengebed van de 
monniken wisselen informatie, 

meditatieve lezing, uitwisseling en 
creatieve werkvormen elkaar af. U 

verblijft vijf dagdelen in het 
stiltecentrum Betlehem bij de abdij.   



 12-14 februari 2016 
	

Op	weg	met	Ruth			
Begeleiding:	Br.	Johan	te	Velde	osb	
	
Wie	 eens	 nader	 kennis	 wil	 maken	 met	 het	
Oude	 Testament	 heeft	 een	 zee	 van	
mogelijkheden.	Het	boek	Ruth	neemt	binnen	
dat	 geheel	 een	 bescheiden	 plaats	 in.	 Het	 is	
het	 verhaal	 van	 een	 buitenlandse	 vrouw,	
een	 migrant	 die	 in	 het	 joodse	 volk	
opgenomen	 wordt	 en	 stammoeder	 van	
koning	David	wordt.		
	
Het	 is	 een	 overzichtelijk	 boekje	 bestaande	
uit	 slechts	 vier	 hoofdstukken	met	 een	 rijke	
en	 diepzinnige	 inhoud.	 Je	 kunt	 het	 op	
verschillende	 niveaus	 lezen:	 historisch,	 als	
een	vertelling	die	ons	informeert	over	de	tijd	
van	 de	 Rechters,	 voordat	 Israël	 één	 natie	
was;	 of	 politiek,	 als	 een	 vorm	 van	
propaganda	voor	koning	David;	of	spiritueel,	
over	 het	 op-weg-gaan	 naar	 een	 onbekend	
land,	 als	 een	 vrouwelijke	 pendant	 van	 het	
Abraham-verhaal;	 of	 messiaans,	 als	 een	
verwijzing	van	de	liefde	tussen	Boaz	en	Ruth	
naar	 God	 en	 zijn	 volk,	 of	 sociaal,	 over	 de	
opvang	 van	 arme	 weduwen	 in	 het	 oude	
Israël.		
	
In	 de	 vijf	 dagdelen	 die	 we	 tot	 onze	
beschikking	hebben	wisselen	we	verschillen-
de	 werkvormen	 af:	 informatie	 over	 de	
achtergronden	 van	 het	 boek	 Ruth;	

aandachtige,	 meditatieve	 lezing	 ervan;	
uitwisseling	 van	 verschillende	 visies	 op	 de	
boodschap	 van	 dit	 boek;	 verschillende	
creatieve	werkvormen	 om	 de	 inhoud	 uit	 te	
drukken.	 Via	 onze	 focus	 op	 dit	 ene	 mooie,	
menselijke	 verhaal	 proberen	 we	 zicht	 te	
krijgen	op	de	verschillende	manieren	waarop	
je	 de	 Bijbel	 kunt	 lezen.	Maar	 vooral	 hopen	
we	 een	 inspirerende	 boodschap	 te	
ontdekken	voor	ons	eigen	leven.	
 
 
 

 
 
 
	

27-29 mei 2016 
 

Met	 Augustinus	 de	
psalmen	bidden		
Begeleiding:	Br.	Johan	te	Velde	osb	

De	 psalmen	 vormen	 het	 skelet	 van	 het	
kerkelijk	 getijdengebed.	 Sommige	 psalmen	
spreken	je	direct	aan,	andere	zijn	moeilijk	of	
stoten	 je	 zelfs	 af.	 Er	 zijn	 psalmen	 die	 een	
klacht	 uitspreken	 of	 vanuit	 een	 diepe	 angst	
bidden;	 er	 zijn	 psalmen	 die	 blij	 Gods	 lof	
zingen.	 Er	 zijn	 psalmen	 als	 een	 wijze	
meditatie	 op	 een	 levensthema;	 er	 zijn	
psalmen	 die	 de	 pelgrimstocht	 naar	
Jeruzalem	 bezingen.	 Er	 zijn	 ook	 psalmen	

waar	 hulp	 tegen	 een	 vijand	 afgesmeekt	
wordt	of	waarin	de	 ideale	 koning	bezongen	
wordt.	 Het	 is	 een	 boek	 met	 een	 grote	
variëteit	 aan	 religieuze	poëzie.	 	Mensen	die	
niet	 in	 een	 klooster	 wonen	 en	 thuis	
beginnen	 met	 het	 bidden	 van	 psalmen	
merken	dat	dit	nog	niet	zo	gemakkelijk	is.		
	
In	dit	weekend	willen	we	de	psalmen	beter	
leren	 kennen	 en	 ontdekken	 op	 welke	
verschillende	manieren	 je	ze	kunt	hanteren.	
In	 de	 loop	 van	de	 geschiedenis	 zijn	 ze	door	
steeds	 andere	 brillen	 gelezen.	 De	 grote	
kerkvader	 Augustinus	 heeft	 een	 uitgebreid	
commentaar	 op	 de	 psalmen	 geschreven,	
waarin	 hij	 de	 psalmen	 als	 gelovige	 christen	
bekijkt.	 Hij	 gaat	 uit	 van	 de	 gedachte	 dat	 in	
veel	psalmen	eigenlijk		Jezus	de	Messias	aan	
het	 woord	 is.	 Dat	 klopt	 ook	 wel	 met	 de	
evangeliën	 want	 daarin	 citeert	 Jezus	 een	
heel	 aantal	 ervan.	 Hoe	 kan	 het	 verhaal	 van	
Jezus	 duidelijker	 worden	 door	 de	 psalmen	
en	 hoe	 kunnen	 de	 psalmen	 duidelijker	
worden	door	het	verhaal	van	Jezus?		
	
In	dit	weekend	gaan	we	een	vijftal	psalmen	
lezen	door	de	bril	van	Augustinus.	Daarnaast	
leggen	we	onze	eigen	 visie,	 onze	 ideeën	en	
gevoelens	 bij	 de	 betreffende	 psalm.	 Ook	 is	
er	ruimte	om	een	eigen	voorkeurspsalm	in	te	
brengen.	We	verwachten	dat	de	ontmoeting	
tussen	Augustinus	en	het	heden	ons	dichter	
bij	de	psalmen	zal	brengen	en	ons	zal	helpen	
ze	zelf	te	bidden. 


