Eggobrief 18 april 2019

Beste mensen,
Dichtbij het kruis en dichtbij Pasen. Een wervelwind van emoties,
gevoelens en gedachten razen door mij en misschien ook door u
heen. Ons eigen lijden en sterven en van onze dierbaren in handen
van Jezus leggen is ook een oefening in overgave. Jezelf
overgeven aan God, geloven en erkennen dat Hij het is die ons
redt, is een levenslang groeiproces. Dat begin ik steeds meer te
beseffen nu ik persoonlijk geconfronteerd wordt met lijden van
mensen dichtbij mij zoals familie en medebroeders. Ik kan dan
niet anders dan me overgeven aan God, want zelf kan ik niet.
Gebed is ook overgave en dat kan op alle momenten van de dag.
Gebed brengt ons in contact met onszelf en de God die wij zoeken, bij Wie wij onze
nood brengen. Gebed is voor mij gelijk aan hoop. Ik wens u alvast veel gebed toe, veel
devotie op weg in het lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Dat wij ook samen met
Hem en in Hem mogen verrijzen. Zalig Pasen!

‘Bidden met heel je hart’ is een lezing in de
abdijwinkel van Egmond verzorgd door Réné Hornix. René
Hornikx is pastoraal theoloog en auteur van verschillende
boeken over gemeenschapsvorming, spiritualiteit en
liturgie. Hij zal met u bespreken de vele aspecten van het
bidden, voor wie, wat en hoe te bidden etc. Een rijkdom
aan gebed, aan verinnerlijking, aan het delen van
gebedservaring met elkaar komt aan de orde. Komt u ook uw ervaring delen en luisteren
naar hoe anderen het gebed ervaren. Een lezing die ik u kan aanbevelen. Datum: 11 mei
om 14.00 u. Abdijwinkel van Egmond. Voor meer informatie:
www.abdijvanegmond.nl/bezinningsaanbod/lezingen of boeken@abdijkaarsen.nl

Lectio Divina samenkomst
Wij hebben de laatste Lectio Divina samenkomst achter de rug.
Het waren zeer vruchtbare ontmoetingen. De opkomst was zeer
goed. Veel dank aan de begeleiders Ria en Inez die wisten te
inspireren. Van vele mensen kregen wij het verzoek kregen om een
vervolg. Graag wil de abdij meewerken om deze ontmoetingen voort
te zetten. De Lectio samenkomst zal een vast onderdeel van ons
programma zijn in de sterke tijden. Te beginnen in het najaar op
weg naar Advent. U krijgt daar meer informatie over.

Podium voor oudere mensen
Er begint meer schot in de zaak te komen. Een spreker/begeleider die bereid is mee te
werken aan het programma is pastor Marinus van den Berg. Marinus heeft jarenlang als
geestelijk verzorger gewerkt. Hij is een veel gevraagde spreker. Hij spreekt over
thema’s als ‘ouder worden; eenzaamheid; rouw; uitvaart; zin en betekenis in de laatste
fase van het leven’ etc. Dat hij bereid is om mee te werken is een hele eer voor mij. Ik
zal hem graag aan u voorstellen. Over het programma krijgt u t.z.t. meer informatie.
Voor nu wens ik u alvast een goede voorbereiding op weg naar Pasen en Pinksteren. Kijkt
u op onze website voor meer activiteiten?
Bidden met heel je hart – 11 mei
Leerhuis Kerkvaders – 25 mei
Stilteretraite – 3 juni
Inleiding Contemplatie – 20 juni
Aarden in de zomer. Binnen en buiten verbinden – 27 juni

Binnenkort ook op de agenda:
Psalmen: Gerard Swüste en Gert Bremer
Marinus van den Berg
Filosofielezing – Kierkegaard
Jan Oegema – De stille stem. Niet-Weten als levenshouding
En nog veel meer….

Van harte een zalig Pasen toegewenst.
Br. Steve

