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Uitnodiging

Breda, 26 februari 2019

Geachte lezer,
Met dit schrijven nodigen wij u graag uit voor een bezoek aan de trappistenabdij Maria Toevlucht
met als titel ‘een oefenschool voor de dienst van de Heer’.
Deze vindt plaats op zaterdag 6 april 2019, in de Abdij Maria Toevlucht, Rucphenseweg 38, 4882
KC Klein Zundert, van 10.00 – 15.00 uur.
Voor wie
De dag wordt georganiseerd binnen het vormingsprogramma als voorbereiding op de bedevaart
van Bisdom Breda naar Italië in het najaar van 2019, 'In het spoor van Benedictus'.
Iedere geïnteresseerde is welkom. Ook als u niet wilt of kunt deelnemen aan de bedevaart.
De Regel van Benedictus
In de proloog van zijn regel voor de monniken schrijft de Heilige Benedictus: "Wij willen daarom
een oefenschool gaan stichten voor de dienst van de Heer".
De dag in het klooster
Een klooster is een gemeenschap van mannen of vrouwen waarin geoefend wordt om de Heer te
dienen. Hoe dat gaat en hoe deze gemeenschap een bijdrage levert in de samenleving zal
Broeder Christiaan ons doen ontwaren. Hij zal ons rondleiden en vertellen over deze religieuze tak
aan de benedictijnse boom. Tijdens de dag wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan
het middaggebed.
Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op de website van het Sint
Franciscuscentrum. Het aantal deelnemers is maximaal 40. Plaatsing geschiedt op volgorde van
inschrijving.
De broeders vragen een vrijwillige bijdrage.
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Mogen wij u vragen om te helpen aan deze activiteit bekendheid te geven?
Graag ontmoeten wij u op zaterdag 6 april 2019.

Met vriendelijke groet,

Drs. Ben Hartmann
Directeur Sint Franciscuscentrum

Programma van de dag

10.00 uur Ontvangst met een inleiding over het benedictijnse leven in het klooster
door Broeder Christiaan
11.00 uur Ruimte voor vragen en gesprek
12.00 uur Middagdienst
12.30 uur Broodje en soep, verzorgd door de broeders
13.30 uur Rondleiding door het klooster (m.u.v. het Slot en de bierbrouwerij)
14.30 uur Afronding in de Abdijwinkel
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