PAX

Augustus 2016

Dierbare zusters en broeders Oblaten,
Onze jaarlijkse najaarsoblatendag zal op zaterdag 17 september gehouden worden. Via
deze brief wil ik u allen uitnodigen om die dag naar de abdij te komen en elkaar en de
monniken te ontmoeten. Tot mijn spijt kan ik er dit jaar zelf niet bij aanwezig zijn, omdat ik
dan in Rome ben voor het GeneraalKapittel van onze Congregatie van SubiacoCassino.
De oblatenraad heeft een van onze oblaten, Tom van den Belt, bereid gevonden om de
lezing te verzorgen. Het thema van de dag zal in verband staat met het Jaar van
Barmhartigheid dat nog tot 27 november duurt.
➢ Aanmelding voor de oblatendag graag vóór 5 september a.s. bij Trui Bolscher: per
email: oblatenwillibrordsabdij@gmail.com
of per post: Marthalaan 374; 7511 AZ Enschede
De dagindeling is dezelfde als afgelopen jaren (zie bijlage). Tijdens de Eucharistieviering
zullen de kandidaten die het proefjaar hebben afgerond hun oblatie doen: Jan Beukhof,
Maurice Schenk en Reinout Stigter. En in de middagdienst zullen de nieuwe kandidaten
opgenomen worden in het proefjaar.
Voor eenieder (m/v) die niet tijdig aanwezig kan zijn op zaterdag bieden wij de mogelijkheid
om in het stiltecentrum te overnachten van vrijdag op zaterdag. Gelieve contact op te
nemen met gastenbroeder Coert Biesjot (gastenverblijf@willibrordsabbey.nl).
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om duidelijkheid te verschaffen over het
financiële aspect van de oblatuur. Uitgangspunt is dat de monniken geen extra lasten
hebben en de oblaten in onderlinge solidariteit voor elkaar zorgen. In de oblatenraad is
afgesproken dat iedereen, naar vermogen, per jaar een bijdrage levert van € 50,00 (mag ook
in termijnen). Daarmee krijgt u deelname aan beide oblatendagen en toegang tot de
website. Uit die bijdrage kunnen de onkosten bestreden worden zoals: maaltijd en
koffie/thee, vergoeding spreker, hosting van website, porti etc., gebruik Stiltecentrum.
Overigens heeft de abdij een ANBIstatus en kunt u uw bijdrage dus als gift opgeven aan de
belasting. Degenen die niet meer naar de oblatendagen komen en/of geen internet
gebruiken volstaan met een vrije bijdrage ter ondersteuning van de oblatuur.
Tot slot herinner ik eraan dat eenieder van de ‘oudgedienden’, die daar interesse in hebben,
ook deel kunnen nemen aan het oblatenschooltraject voor de kandidaatoblaten. Voor de
volledigheid, en om misverstand te voorkomen, geef ik nog eens de spelregels van die
oblatenschool.


Deelname is niet vrijblijvend. Eenmaal toegezegd wordt verwacht dat u alle vier
zaterdagen aanwezig bent. Eventueel kunt u 1 dag verzuimen.






Na afloop van het traject beslist u zelf (opnieuw) of u door wilt gaan. Wie oblatie wil
doen dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij Vader Abt.
Er zijn kosten verbonden aan deelname: het eerste jaar (4 dagen) € 150,00; het
tweede jaar (2 dagen) € 75,00. Dit is voor de maaltijden, koffie/thee en de
begeleiding van de groep.
De kosten mogen echter nooit een reden zijn om niet mee te doen. Voor wie het
teveel gevraagd is bestaat de mogelijkheid van een tegemoetkoming.

Oblaten die deel willen nemen aan de oblatenschool kunnen zich aanmelden bij het
secretariaat: mevr. Trui Bolscher, Marthalaan 374, 7511 AZ Enschede; of per email:
oblatenwillibrordsabdij@gmail.com
Het programma voor zaterdag 17 september ziet er als volgt uit:
9.30

voor wie van ver moet komen staat er koffie klaar in het Stiltecentrum

10.00 Eucharistie met oblatie, daarna koffie en begroeting in Stiltecentrum
11.15 woord van welkom door de dagvoorzitter Hélène Leijendekkers en evt.
nieuws/mededelingen vanuit de abdij
11.30 Inleiding van Tom van den Belt.
12.00 tijd voor reflectie (korte notities maken)
12.30 Middagdienst met opname nieuwe kandidaten
12.45 maaltijd in de refter van de abdij (in stilte)
14.15 Korte impuls door de spreker; daarna in kleine groepjes
15.00 Koffie/thee
15.15 Plenaire samenkomst
16.15 afsluiting
16.30 vespers

Van harte wens ik u allen een inspirerende dag toe en hoop u op een ander moment weer te
kunnen begroeten.
Met hartelijke groet,
Br. Henry Vesseur

