Eggobrief 10 augustus 2019

Laat je zingen. Zangworkshop en miniconcert
17 augustus door Bram Verheijen
en zijn koor Capella Sancti
Adalberti.
Tijd: 14.30 u – 15.15 u.
Abdijwinkel, Egbertzaal .
Daartoe nodig ik u van harte uit. Een
goede gelegenheid om elkaar weer eens
te ontmoeten.

Gratis entree incl. consumptie!

In augustus staan drie concerten op het programma:
10 augustus en 31 augustus. Horst Hausen en Frits Sandkuijl. Luit, Fluit en
dwarsfluit concert.
17 augustus: Zangworkshop Gregoriaans en mini-concert. Bram Verheijen.
24 augustus: Muzikale Matinee met Mariëlle.
Noteert u deze data in uw agenda?

Folder ‘BELEEF DE ABDIJ’ lezingen en activiteiten
augustus t/m december.
De folder met daarin het aanbod van activiteiten van de komende periode heb ik
met veel enthousiasme met mijn team samengesteld. Hartelijk dank voor uw
steun in welke vorm dan ook. Wij hopen met dit aanbod bij te dragen aan uw
geestelijk welbevinden. In de bijlage heb ik voor u de digitale versie. Voor
gedrukte exemplaren mail naar boeken@abdijkaarsen.nl .

Ook voor elke financiële bijdrage ben ik u dankbaar.
Donatie op rek.nr.: NL07 RABO 0315755881 t.n.v. Stichting Eggo van Egmond
o.v.v. gift programmaboekje.

Kom naar de Abdijmarkt
Op zaterdag 31 augustus wordt van 10.00 uur tot 15.30 uur in de tuinen
van de Abdij van Egmond de jaarlijkse ambachtelijke abdijmarkt gehouden
waarbij iedereen van harte welkom is. Op deze dag kunt u kennismaken met
de veelzijdige activiteiten van de Egmondse monniken. Aan de markt werken
ook zusters van het Liobaklooster en vrijwilligers en vrienden van de abdij
mee.
Om 11.00 uur en 14.30 uur is er een natuurrondleiding door monniken langs het
‘Levende Aarde’ project (waaronder de groentetuin, Strabotuin en groentekas).
Om 11.15 uur, 13.00 uur en 14.00 uur voert een rondleiding u terug in de
bewogen historie van de abdij. Aanmelden bij de kassa van de winkel.
Er is ook een kraam waar zelf geteelde groenten, zaden en thee uit de
kloostertuin worden verkocht. Voor de inwendige mens zijn er verse
zelfgemaakte sappen, broodjes gezond, soep en gebak uit eigen keuken. De
opbrengst van de markt is bestemd voor de aanschaf van een nieuwe bosmaaier.

Uitgelicht!
Veel mensen hebben gevraagd naar gebedenboeken met o.a. tafelgebeden,
reisgebeden, smeekbeden etc. Het was iets van vroeger zeggen ze dan. Die vraag
wijst aan dat het bidden gelukkig ook het verlangen is van nu. Ook de heilige
Augustinus heeft woorden voor welke dag van het jaar.
Veel devotie wens ik u toe!
Br. Steve

