Eggobrief 4 mei 2019
Beste mensen,
Hartelijk dank voor uw paaswensen, voor alle bemoedigingen, gebeden en goede gedachten.
Gesterkt door het feest van de verrijzenis, met het nieuwe licht dat voor ons is opgegaan, Jezus
Christus, wachten wij de komst van de Heilige Geest af met Pinksteren. Jezus belooft ons de Heilige
Geest, want het is de Heilige Geest die ons alles zal uitleggen wat Jezus ons geleerd heeft (Joh. 14,
26). Naast onze gewone menselijke kennis, is er dus ook genade nodig, Godskennis en kracht die ons
de Schriften kan doen uitleggen, verklaren en ons hart laten branden om Gods wil te verstaan en naar
zijn liefde te leven. Laten wij daarom geduldig blijven hopen op Gods genade en waarheid.
Lezing
‘Wat is bidden met heel je hart?’ Hoe doe je dat? Wat is bidden?
René Hornix deelt met ons zijn ervaring en wijsheid over ‘Bid met heel je
hart’. Iedereen bidt en soms zonder te weten dat het bidden is. Er is ook
geen goed of fout bij het bidden. Toch is het goed om meer over het
‘bidden op zich’ te weten. Het is een manier om dichter bij het evangelisch
leven te komen, dichter bij het spoor van God. Wij kunnen veel leren van de
ervaringen van anderen. Een gesprek/lezing over bidden kan ik u van harte
aanbevelen. U kunt zich nog inschrijven voor deze ervaringsmiddag.
Datum: 11 mei 2019. Tijd 14.00 u tot 16. 00 u.
Voor meer informatie en inschrijvingen: boeken@abdijkaarsen.nl

Wilt u leren Filosoferen?
Weet u wat filosofie is? Op 13 september 2019 start Saskia van der
Werff weer met een filosofie-groep. Saskia is filosofie docente en al drie
jaren begeleidt zij in onze abdijwinkel een filosofie-groep die flink aan het
filosoferen is over mens en maatschappij. U hoeft geen filosoof te zijn om
mee te doen. Saskia van der Werff en Seline Palm hebben het boek
‘Filosofische vaardigheden’ samengesteld dat zeer toegankelijk en
gebruikersvriendelijk is voor wie wil leren filosoferen.
Het boek kost € 25,-. Verkrijgbaar in onze winkel.
Voor meer informatie en inschrijvingen voor de filosofie- groep mail naar
boeken@abdijkaarsen.nl.
Filosofiedagen: 13 september, 25 oktober en 29 november. Tijd 10.30
u

‘Wild idee’
Het ‘wild idee’ begint steeds meer handen en voeten te krijgen. Marinus van den Berg houdt een lezing
‘Ouder worden in ora et labora perspectief’. (Ouder worden en eenzaamheid, zin- en betekenisvol
leven). Hij zal spreken over ouder worden als een levensfase waarover niet alleen veel te doen is maar
waarin ook veel te doen is en waarin je op grenzen stuit die te mediteren en te bidden geven. Er zijn
heel wat tussengrenzen voor de dag van de laatste grens. Ook een ervaringsdeskundige, dus iemand
uit een kloostergemeenschap, spreekt over het ouder worden in het klooster. Dit wordt een boeiend
dagprogramma, inclusief lunch en groepsgesprek.
Houdt u de datum 14 september vrij? Tijd 11.00 u – 16.00 u. U kunt zich alvast vóórinschrijven.
Mail naar boeken@abdijkaarsen.nl.

Ja, wij maken nog kaarsen,

is het antwoord dat ik steevast geef aan mensen die ernaar vragen. Want dat is nog steeds zo.

Wij maken nog Abdijkaarsen! En dat doen wij niet alleen. Net zoals het bidden
samen gebeurt met mensen om ons heen, zo ook is het werk in en rondom de abdij, winkel en
kaarsenfabriek een samenwerking van monniken en vrijwilligers. Dat is de monniken gemeenschap die
samen zoekt, bidt en werkt.
Wilt u een kaars voor een speciale gelegenheid? Huwelijk, verjaardag, gedachteniskaars? Mail mij op
abdij@abdijkaarsen.nl voor de mogelijkheden of kom gewoon langs zodat wij uw persoonlijke kaars
samenstellen. U bent van harte welkom.
Verder vervullen wij nog steeds een groothandelsfunctie. Wij leveren u kerkkaarsen, noveenkaarsen,
onze eigen handgemaakte dompelkaarsen, kegelkaarsen en andere met-zorg-gemaakte kaarsen voor
grootverbruik.
Ik wens u een gezegende opgang naar Pinksteren.
Broeder Steve

