
 

 

De monniken van de Sint Willibrordsabdij bieden ook in 2017 weer 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.  

 

24-26 februari 2017 

Kiemcellen 
 

Begeleiding: Br. Thomas Quartier osb en abt Henry Vesseur osb. 

 
Kiemcellen zijn afgezonderde deeltjes, maar ze bevatten het volle leven. Kloosterleven kan met een kiemcel worden 
vergeleken. Schijnbaar afgescheiden van de wereld oefenen kloosters een grote aantrekkingskracht uit – op hun 
bewoners, hun vrienden en velen die in het voorbijgaan gegrepen worden. Nog belangrijker dan het gebouw is het 
klooster dat ieder mens in zijn innerlijk draagt. De ware kiemcel ben jezelf, je moet hem alleen vinden. Tijdens dit 
weekend gaan we samen op zoek! 

In het boek Kiemcellen staan ontmoetingen waarin aan de hand van kunst en engagement benedictijnse spiritualiteit 
voor het leven van vandaag wordt gezocht. Dit soort zoekbewegingen kun je het beste delen wanneer je er tijd en 
ruimte voor maakt. Proef het kloosterleven en vind je kiemcel. Ons weekend is geen training, maar een 
kennismaking, een gedeelde weg. Samen met de auteur van het boek, br. Thomas Quartier osb en abt Henry Vesseur 
osb gaan we in dialoog over inzichten en oefenen we basishoudingen van het monastieke leven. We leven in het 
ritme van de abdij, krijgen impulsen en beleven meditatieve momenten. 

Een unieke gelegenheid om het idee van je kiemcel aan den lijve te ervaren. Een spannende kennismaking voor hen 
die nog niet vertrouwd zijn met het kloosterleven en een verrassende verdieping voor bekenden, vrienden en 
oblaten – gevorderden en beginners. 

Als achtergrondliteratuur: 

THOMAS QUARTIER OSB, Kiemcellen. Van klooster naar wereld (Heeswijk: Bernemedia 2016) 

Kosten: € 150,00 (all in) 

 
 



 
26-28 mei 2017 

Verbintenissen 

Ons leven in de spiegel van de eerste brief van Petrus 
 

Begeleiding: Br. Johan te Velde osb 

De eerste brief van de apostel Petrus wordt wel beschouwd als een kleine collectie van katechesen, preken, liederen 
en/of belijdenissen voor een doopliturgie. Er wordt een groep dopelingen aangesproken. Er komen mooie stukken 
over het leven en het lijden van Jezus in voor, maar het gaat ook over het alledaagse leven van de toehoorders. 
Christen zijn was in die eerste tijd geen gemakkelijke zaak. Ze hadden te maken met vervolging en onverdiend lijden. 
Er waren er die begonnen te twijfelen of ze dit wel wilden. Er komen allerlei soorten verbintenissen aan de orde, 
zoals het huwelijk, vormen van partnerschap, werknemer-zijn; en van de mensen in hun navolging van Jezus, zoals 
doop en vormsel, de monastieke professie en de oblatuur. Gedoopt zijn gaat immers over een band aangaan, een 
verbondenheid en een verbintenis. Ook Benedictus citeert de brief van Petrus, in hoofdstuk 57 van de Regel: Leef en 
werk zo ‘…dat God in alles verheerlijkt wordt’. Als mens heb je een eigen levensvisie en spiritualiteit en die beleef je 
in eigen verbintenissen. Petrus houdt ons een spiegel voor en stelt ons vragen over onze engagementen: welke 
keuzes maak jij in je leven? Wat kost het je om daarin te volharden? Wanneer voel je je beproefd en uitgedaagd? 
Waar hoop je op en wat is je perspectief?  

Aan de hand van fragmenten uit de eerste Petrusbrief en onze eigen levensverhalen en met behulp van verschillende 
werkvormen zullen we op deze vragen ingaan. 

Kosten: € 150,00 (all in) 

 
22-24 september 2017 

Liturgisch leven 
Benedictijnse impulsen 

 

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 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. Dat gebeurt 
door liturgisch te leven. 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 liturgisch te gaan 
leven. 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. We leven in het liturgische ritme van de abdij. In toelichting en 
gesprek, in meditatieve momenten en 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. 

Als achtergrondliteratuur: THOMAS QUARTIER OSB, Liturgische spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en 
wereld (Heeswijk: Bernemedia 2017). 

Kosten: € 150,00 (all in) 



 

 

Algemene informatie: 

Lakenhuur € 10,00. Kamers hebben eigen toilet en douche. Maaltijden zijn vegetarisch. 

Aanvang op vrijdag om 16.00 uur. Vertrek op zondag om 14.00 uur (tenzij anders aangegeven). 

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

Aanmelden bij mevr. L. Vloemans per email: stiltecentrum@willibrords-abbey.nl 
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