Eggobrief 5 september 2019
Beste mensen,
In deze maand besteden wij extra aandacht aan één van de belangrijkste pijlers van het
monastieke leven, de ‘Lectio Divina’ (geestelijke lezing). Het op biddende wijze Bijbellezen is
één van de oudste monastieke tradities. De Lectio is een moment van ontmoeting met God
waar ik de ruimte ontdek die Hij speciaal voor mij persoonlijk heeft vrijgemaakt. Lectio is
een oefening in steeds meer willen luisteren en zich openen voor wat bij ons binnenkomt.
Onze houding is zoals de psalmist het verwoord in psalm 40: 'Hier ben ik God. Uw wil te doen
is mijn vreugde'.

Lectio Divina
De abdij biedt u de mogelijkheid de Lectio Divina te beoefenen in de Egbertzaal onder leiding
van onze oblaten Ria of Inez. U leert in groepsverband de Lectio te beoefenen, zoals in veel
kloosters nog gebeurt, om het vervolgens in uw thuis omgeving en dagelijks leven te
integreren. Deze bijeenkomst vindt plaats iedere laatste woensdag van de maand te beginnen
in september. Vooraf de eucharistie vieren bevelen wij u aan.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 25 september 2019 van 10:30 uur – 11:45 uur.
Toegang gratis.

Samen luisteren in de stilte
Jos Douma, doet als de eerste aftrap met de lezing ‘Samen
luisteren in de stilte’ de titel van zijn gelijknamig boek. Behalve de
lezing is het in-stilte beoefenen van de Lectio Divina onderdeel van
de middag.
Datum: 07 september 2019 14:00 uur – 16:00 uur.
Toegangsprijs € 12.50

Beleef je leeftijd. Zingeving in de derde levensfase
Marinus van den Berg spreekt over de beleving van de ouder
wordende mens. Er ligt tegenwoordig een eenzijdig accent op het
actief blijven, maar ouder worden is ook de tijd bij uitstek voor
verdieping. Wat doe ik na mijn pensioen, hoe ga ik verder na deze
periode als ik nog gezond en vitaal ben? Wat als ziekte bij mezelf
of het verlies van een partner op mijn weg komt?”, aldus Marinus
van den Berg.
Datum 14 september 2019 van 11:00 uur – 15:30 uur.
Toegangsprijs € 20

Hildegard van Bingen. Haar leven en werk.
Mevrouw Dr. Mieke Kock, vertaalster van ‘Scivias Ken de wegen’ over
de visioenen van Hildegard, verzorgt op 21 september 2019 de lezing
in de plaats van Dr. Hans van Wilbrink die om gezondheidsredenen
verhinderd is. In het programma is inbegrepen een excursie door de
kruidentuinen van de abdij
waar de kruiden van
Hildegard gekweekt worden.
De lezing van Mieke Kock
behelst het leven en werk van Hildegard en een
inleiding op de visioenen van Hildegard als
introductie op de uitgebreide cursus ‘Scivias, Ken
de Wegen. Van beeld naar woord naar klank naar
innerlijke betekenis’ die zij volgend jaar daarover
zal geven.
Ook wordt er om 15.:5 uur een miniconcert
verzorgd door Antje de Wit en haar schola die
symfonieën van Hildegard ten gehore zullen brengen.
U kunt zich voor deze lezing niet meer inschrijven. U kunt wel informatie bij ons verkrijgen
voor de uitgebreide cursus over de visioenen van Hildegard in de veertigdagentijd volgend
jaar. Stuur uw aanvraag naar boeken@abdijkaarsen.nl

Filosofie leesgroep ‘Zinnige zinnen’.
Saskia van der Werff leest met de groep filosofische werken met actuele thema’s zoals ‘Het
begrip angst’ van Søren Kierkegaard, ‘Denken’ van Hannah Arendt en ‘Waarom de wereld niet
bestaat’ van Markus Gabriel.
De bedoeling is om met elkaar door de filosofische vaak onbegrijpelijke taal en ingewikkelde
zinsopbouw heen te filosoferen.
Start 13 september 2019 10:30 uur – 12:30 uur.
Vervolgsessies op 25 oktober en 29 november. Toegangsprijs hele serie € 70

Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden via www.abdijvanegmond.nl/bezinningsaanbod/
Telefoonnummer 072-5062786 is dinsdag t/m zaterdag van 12:00 uur tot 16:30 uur
bereikbaar voor verdere informatie.

Wilt u mij helpen met het verspreiden van de folder ‘Beleef de abdij. Lezingen en activiteiten
augustus t/m december 2019’?
Wilt u financieel bijdragen opdat wij deze activiteiten kunnen blijven organiseren?
Mail mij op boeken@abdijkaarsen.nl.
Van harte met u in gebed verbonden.
Br. Steve

