Eggobrief 5 februari 2019
Beste mensen,
De folder ‘Abdij van Egmond Paaskaarsen 2019’ hebben wij intussen naar verschillende
parochies, gemeentes en kerkelijke instellingen zowel digitaal als per slakkenpost verzonden.
Wij hebben het later verzonden dan de grote commerciële kaarsenbedrijven omdat wij het
eerder niet voor mekaar kregen. Onze excuses.
Wij vinden het ook belangrijk u iets aan te reiken vanuit onze spiritualiteit om u op weg te
helpen in uw devotie, in uw zoektocht naar God, naar uw leven gevende spiritualiteit. Samen
met mijn team werk ik eraan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ik dank u daarom voor
uw begrip, (u geeft ons veel credit) uw medewerking en dat u zich door ons de weg laat
wijzen.
Meer dan vorig jaar worden nu de gezinspaaskaarsen veel besteld. Ik máak daaruit op dat
ondanks de sluiting van veel kerken enerzijds, er anderzijds kleine ‘huiskerken’ ontstaan waar
mensen bij elkaar komen, hun geloof en liefde voor God met elkaar delen. Een zeer
inspirerende ontwikkeling.
De folder ‘Abdij van Egmond Paaskaarsen 2019’ download u via deze link.
Veertigdagentijdidee
De veertigdagentijd vangt aan met Aswoensdag op 6 maart 2019.
Ter voorbereiding lezen wij (monniken) nu in de refter de apostolische
exhortatie van Paus Franciscus ‘Gaudate et exultate’. Het is de bedoeling dat
wij het boek in de vastentijd gezamenlijk gaan bespreken, overwegen en tot
ons nemen om zo dichter bij elkaar en Gods mysterie te komen.
Wellicht is dat ook een idee om in uw gezin, met uw huisgenoten, uw buren, uw lees- of uw
geloofsgroepje samen op een geestelijk werk te kauwen en herkauwen in de vastentijd.
In onze boekhandel kunt u geschikte boeken vinden. Persoonlijk zou ik een niet al te dikke pil
uitkiezen om het niet al te zwaar te maken. We hebben in de winkel een speciale
‘veertigdagentijd-Pasen presentatie tafel’ met paaskaarsen en vastenlectuur. Ik wil u bij het
kiezen van een boek heel graag assisteren.

Workshops ‘Schrijven zoals de monniken’ en ‘Schrijven op kaarsen’

Deze twee workshops worden gegeven door onze kalligrafe Margreet Wants op 15 en 22
februari 2019. Aanvang 14.00 u. Zij neemt u mee in deze monastieke schrijfwijze. Centraal is
niet het mooi kunnen schrijven maar de intentie om uzelf, uw innerlijk aan God te geven. Daar
wordt u mooi van. Schrijven van binnenuit vertaalt zich in de adem van uw pen, in de aandacht
die u aan het schrijven van de tekens besteedt, in uw eigen unieke schrijfwijze. Op deze
manier schrijven en tekenen heeft monniken eeuwenlang gesterkt en houvast gegeven in hun
geloof, in hun liefde voor God. Schrijft u zich in voor beide workshops dan krijgt u een
behoorlijke korting van € 10 op het totaal. Mis dit voordeel niet.

Twee lezingen in februari
Op woensdag 6 februari om 14.30 u. vindt de boekpresentatie plaats van
het nieuwste boek van pater Luigi Gioa (osb) ‘Aangeraakt door God’.
Hij biedt in dit boek handreikingen voor een andere vorm van
contemplatie aan die vreugde en vrede geeft, dat dieper doordringt in
ons persoonlijk leven.
Deze boekpresentatie vindt plaatst in de Egbertzaal van de Abdijwinkel
Vennewatersweg 27a, Egmond-Binnen.

Eerder verscheen zijn boek ‘Zeg het tegen God’ dat tot nu toe zeer goed verkocht wordt.
Zeker een geschikt boek voor de veertigdagentijd die ik u kan aanbevelen. Als Lectio Divina
een plezierig boek om te smaken en proeven.

Pater Luigi (1968) is hoogleraar systematische theologie aan de Pauselijke
Universiteit van de Benedictijnen (Sant’Anselmo) in Rome. Hij verzorgt over
de gehele wereld spirituele retraites.
Deelname aan de presentatie is gratis. De lezing is in het Engels. Ik heet u
van harte welkom.

Op zaterdag 9 februari 2019 is de lezing van Kick Bras‘
De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer’.
Bonhoeffer was een ‘Lebemeister’, iemand die je leert hoe je menswaardig
kunt leven. Bonhoeffer is tijdens de 2e wereldoorlog geëxecuteerd door de
nazi’s vanwege het onrecht dat hij aankaartte en zijn bemiddeling om Joden
te helpen ontsnappen. Zijn spiritualiteit wordt zowel in protestantste als
rooms katholieke kringen zeer gewaardeerd. Hij heeft de christelijke
spiritualiteit tot meer diepte gebracht.
U kunt zich aanmelden via deze link of via boeken@abdijkaarsen.nl / tel: 072-5062786
Kick Bras is theoloog en publiceert veel over spiritualiteit, mystiek en
meditatie. Van hem verscheen eerder ‘Oog in oog. Christelijke mystiek in
woord en beeld’ waarover hij in onze Abdijwinkel een lezing gaf dat goed
bezocht werd.

Een wild idee
Vanwege mijn taak in het klooster als ouderenhulp word ik geconfronteerd met het oud-zijn
en ouder-worden van medebroeders. Ouderen hebben veel te vertellen maar worden vaak niet
gehoord of krijgen niet of onvoldoende de aandacht die ze nodig hebben voor hun
functioneren. Hun vitaliteit wordt vaak niet gezien. Op de arbeidsmarkt wordt je al gauw na
je 60ste niet meer aangenomen omdat men je 'oud' vindt en tot minder prestaties in staat
geacht. Onterecht! Ik heb heel veel respect voor ouderen die voor ons een nieuwe wereld
hebben opgebouwd. Een wild idee is om een dag te organiseren om ouderen bij elkaar te
brengen, met lezing en gesprekken over verschillende onderwerpen die voor hen relevant zijn;
zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, sterven, ontmoeting etc. Zoals ik al schreef is het een wild
idee, nog rudimentair in mijn hoofd. En waarom ook niet voorjongeren zo’n dag organiseren?
Suggesties zijn welkom.
Van harte bedankt voor uw aandacht.
Broeder Steve

