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Uitnodiging ‘Bezinningsdag’ zuster Hildegard Koetsveld
Breda, 22 februari 2019
Geachte lezer,
Graag nodigen wij u uit voor een bezinningsdag met als thema: Doorzetten, dulden, verdragen;
Wat is de waarde ervan? Deze dag staat onder leiding van zuster Hildegard Koetsveld en wordt
gehouden in de Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90 in Oosterhout op zaterdag 16 maart
2019.
De dag vindt plaats binnen het voorprogramma van het Sint Franciscuscentrum voor de
diocesane bedevaart naar Subiaco en Montecassino van 12 tot en met 19 oktober 2019.
De bezinningsdag
We beginnen met de eucharistieviering om 9.30 uur en eindigen met de vespers om 17.30 uur.
Het thema van de dag luidt: 'Doorzetten, dulden, verdragen; Wat is de waarde ervan?' Het is een
dag van gebed, stilte, gesprek en spiritualiteit.
Over zuster Hildegard Koetsveld osb
Zuster Hildegard Koetsveld osb verzorgt de inleidingen en begeleidt de dag. Zr. Hildegard is
gastenzuster van de Onze-Lieve-Vrouweabdij te Oosterhout en bezit veel ervaring in het
verzorgen van retraites. Zij is een kenner van de oosters-orthodoxe theologie en vertaalde
onlangs het werk Communion and otherness van de bekende Grieks-orthodoxe theoloog John
Zizioulas, metropoliet van Pergamum.
Over de Onze-Lieve-Vrouweabdij
De Onze-Lieve-Vrouweabdij is gesticht door benedictinessen van de abbaye Notre Dame te
Wisques (in de omgeving van Saint-Omer). Zij moesten vanwege de anticlericale wetgeving in
Frankrijk in 1901 hun land ontvluchten en kwamen naar Oosterhout. Sinds die tijd leven er
benedictinessen in Oosterhout. Momenteel bestaat de communiteit uit 21 monialen die leven
volgens de Regel van Benedictus
Voor wie
De bezinningsdag staat open voor ieder die zich wil verdiepen in de spiritualiteit van Benedictus.
Ook als u niet mee op bedevaart gaat, bent u van harte welkom.
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Inschrijven, kosten en middagmaaltijd
U kunt u inschrijven via (bij voorkeur) de website van het Sint Franciscuscentrum of per e-mail:
opgave@sintfranciscuscentrum.nl. U wordt verzocht om voor de middagmaaltijd uw eigen brood
mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
De dag staat open voor maximaal 20 deelnemers.
De richtprijs voor de gehele dag is Euro 17,00. Te voldoen op de dag zelf in het klooster.
Als dit voor iemand een bezwaar is mag dat geen beletsel zijn om deel te nemen. De bijdrage
mag dan gerust kleiner zijn.
Mogen wij u vragen om te helpen aan deze activiteit bekendheid te geven?
Graag ontmoeten wij u op zaterdag 16 maart aanstaande.
Met vriendelijke groet,

Drs. Ben Hartmann
Directeur Sint Franciscuscentrum

Programma bezinningsdag
9.30 uur

Eucharistie

10.15 uur

Koffie en kennismaking met elkaar en het klooster

11.00-12.00 uur

Inleiding op het thema en gesprek

12.15 uur

Middagmaaltijd – u wordt verzocht zelf brood mee te nemen

13.00-13.50 uur

Vrije tijd: even de tuin in of de winkel in ...

14.00-14.15 uur

Middaggebed

14.15-15.00 uur

Uitwisseling in kleine groepen

15.00-15.15 uur

Thee

15.15-16.00 uur

Plenair

16.00-16.45 uur

Oefenen met het zingen van de psalmen in de Vespers

17.00-17.30 uur

Vespers en na afloop naar huis
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