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Editoriaal
abt Marc Fierens

We vragen ons soms af: ‘wat betekent mijn
leven?’ Maar voor God is geen enkel leven
zonder betekenis. Daarom is Hij mens geworden: om te tonen hoe kostbaar, hoe uniek
elk mensenleven is. Door zijn Zoon Jezus
Christus is God ingetreden in de geschiedenis
van de mensheid, in de geschiedenis van elke
mens. Want Hij is gekomen voor ieder van
ons.

Zo is dit Kind in de kribbe de broeder van alle
mensen, van alle volken, rassen, talen en culturen. In dit Kind is het duidelijk dat wij allen
samen horen, dat Hij er is voor alle mensen,
dat de wereld er is voor alle mensen. De menselijkheid van dit Kind roept ons op om zelf
meer mens te worden. Want wij hebben allen
nood aan de reddende menselijkheid van
Gods Liefde.

Daarom zijn wij, christenen, mensen van
hoop. Want God komt tot ons in ons concrete
leven. Hij is met ons in lief en leed, ook in
onze kwetsbaarheid, in ons lijden en sterven.
Hij heelt onze wonden, verzoent ons met het
leven. Hij verzoent ons met onszelf, met elkaar en met God.
Hij komt tot ons en leert ons, bezielt ons om
in Zijn Naam niet alleen ons eigen heil, maar
het heil van alle mensen voor ogen te houden,
om zorg te dragen voor elkaar en iets positiefs te betekenen voor elkaar. Zo brengt Hij
vrede en heil voor ieder van ons.
Zalig en vredevol Kerstmis,
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De Orde van Prémontré
deel 4 (slot)
cfr. Herman Janssens

In 1947 werden de zeventiende-eeuwse statuten van de orde eindelijk vervangen door
eigentijdse. Tegelijk herbegon een nieuwe bezinning over de eigenheid van de orde. Hieruit groeide het besef dat premonstratenzers
geen moderne actieve congregatie zijn, maar
dat koorgebed en gemeenschapsleven tot de
essentie behoren. Vooral voor de missiegebieden had dit gevolgen. Vanaf nu werd de
vorming van priorijen nagestreefd. In Pirapora, de missie van Averbode in Brazilië,
werd in 1952 het kloosterleven ingevoerd. De
Pere bouwde in 1958 een volledig nieuwe
abdij. In India werd in Jamtara een klooster
opgetrokken en in Congo in Kinshasa. De
Ierse en de Engelse missies van Tongerlo
werden zelfstandige canonieën.

Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog
werd de Duitse gemeenschap van Teplá uit
Tsjechoslowakije verjaagd. In 1950 werden
alle abdijen in de door de Sovjet-Unie gedomineerde landen opgeheven, enkel de twee
Poolse zusterkloosters bleven bestaan. Vanaf
nu zouden de Westerse abdijen de orde helemaal domineren.
In de jaren 1950 werd het hoogste ledenaantal na de Franse revolutie bereikt. Vooral de
abdijen van Tongerlo, Averbode, Berne en De
Pere, elk met meer dan tweehonderd leden,
uitgebreide missies en meerdere afhankelijke
huizen, waren als het ware congregaties op
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zich geworden. Tegelijk stopte de groei:
nieuwe leden waren nodig om de overledenen te vervangen.

Het aggiornamento in de Kerk en de orde
Paus Johannes XXIII riep het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) samen om de
Kerk bij de moderne tijd te brengen. De dogmatische constitutie Lumen Gentium stelde
een nieuw kerkbeeld voor, dat niet langer de
hiërarchie maar het Volk Gods vooraan plaatste. Het decreet Perfectae Caritatis over de
aangepaste vernieuwing van het religieuze
leven stelde dat het volgen van Christus zoals
het Evangelie dit voorhoudt de eerste norm
van het religieuze leven is. Religieuze instituten moeten volledig deelnemen aan het leven
van de Kerk, al bezitten ze een eigen aard en
taak. Elke orde dient trouw te blijven aan de
geest en de bedoelingen van de stichter evenals aan haar gezonde tradities. Alle leden
horen goed op de hoogte te zijn van de wereld en de Kerk waarin zij leven. Alle aanpassingen moeten bezield zijn door een
geestelijke vernieuwing, anders hebben ze
geen zin. De lekenbroeders in de gemeenschappen van mannen dienen beter te worden geïntegreerd. In de zustergemeenschappen mag er voortaan nog slechts één categorie zusters zijn. In de pastorale constitutie
Gaudium et Spes veroordeelde de Kerk niet
langer de huidige maatschappij, maar ze
stelde dat de opdracht is om de tekenen van

tie te vormen om elkaar onderling te versterken. Hieraan
wordt momenteel gewerkt.
Eenvoudig is dit niet voor de
vijf kleine kloosters in Oosterhout, Doksany, Imbramowice,
Zwierzyniec en Toro en de
grote gemeenschap van Tehachapi in Califonië, samen een
120-tal zusters. De actieve zusters in Slowakije en Tsjechië,
met een nieuwe stichting in Californië, evenals het klooster
Zsámbék in Hongarije, zijn
samen even talrijk. Zij behouden hun statuut van afzonderlijke congregaties.

Eenentwintigste eeuw
Sedert de jaren zestig van vorige eeuw loopt het aantal roeGeneraal Kapittel te Rolduc in juli 2018, waar Jos Wouters tot abt-generaal gekozen werd
(Foto: Ramon Mangold)
pingen in Europa en NoordAmerika fel terug. Hierdoor
rije ook meer actieve congregaties van nor- worden de meeste abdijen snel kleiner en
bertinessen.
stijgt de gemiddelde leeftijd van de leden,
pastorale activiteiten worden stopgezet. Een
Tijdens en na de vernieuwingsperiode van aantal Duitstalige gemeenschappen houden
Vaticanum II weigerde Rome de deelname iets beter stand. De abdij van Mondaye in
van de norbertinessen aan de zich vernieu- Normandië had nooit zoveel leden als in de
wende ordestructuren. De norbertinessen huidige tijd en de abdij van Orange blijft
mochten niet door mannen worden bestuurd, groeien. In 2021 werden in Orange nieuwe
maar moesten zichzelf organiseren. Sinds abdijgebouwen en een grote abdijkerk inge1982 zijn enkele zusters wel als waarnemer zegend.
aanwezig op de generale kapittels. In 2002
werden eindelijk de nieuwe constituties van De gemeenschappen in Congo en Brazilië rede zusters door Rome goedgekeurd.
kruteren nog steeds nieuwe leden. Toch hebben ook zij het niet gemakkelijk. In Congo
In 2018 vaardigde de Romeinse Congregatie blijft de structurele armoede voortduren en
voor de religieuze instituten de instructie Cor in Brazilië slaagt alleen Montes Claros erin
Orans uit, waarbij afzonderlijke contempla- een stabiele gemeenschap te vormen. De getieve kloosters worden verplicht een federa- meenschappen in India bloeien. De abdij van
7|

Jan Erasmus Quellinus de Jongere
olieverf op doek – Altaar van de H. Norbertus, Abdijkerk Averbode

In 1672 was de abdijkerk van Averbode klaar
voor het liturgisch gebruik door de abdijgemeenschap. En natuurlijk mocht in deze kerk,
waar er al altaren waren voor de H.H. Laurentius, Catharina van Alexandrië en Johannes de Doper, een altaar voor de H.
Norbertus niet ontbreken. Zijn beeltenis, dat
van zijn eerste volgelingen en de H. Augustinus was weliswaar al te zien op het doek geschilderd in 1655 door Gaspar de Crayer
(1584-1669) dat het eerste hoofdaltaar van
de kerk sierde. Maar een eigen altaar was nog
niet voor hem aanwezig.
Op 13 juli 1700 werd er daarom een contract
opgesteld tussen de beeldhouwer Pieter
Scheemaeckers (1652-1714) en abt Stephan
Van der Steghen (abt van 1698 tot 1725) voor
het maken van een altaar gewijd aan de Heilige Norbertus, de stichter van onze Orde. Het
altaar moest gemaakt worden naar het voorbeeld van het altaar van Sint-Jan de Doper dat
zich in de zuidelijke dwarsbeuk van de kerk
bevindt.

Centraal op het altaar, tussen de salomonische (gedraaide) zuilen, bevindt zich het
schilderij van Jan Erasmus Quellinus de Jongere (1634-1715), gedragen door twee engelen. Het toont links de Heilige Augustinus
(354-430) die zijn regel voor het leven in gemeenschap aan Norbertus geeft. Geknield

fr. Raymond Minnaert

neemt deze het boek aan. Achter hem een
engel die de kromstaf vasthoudt. Norbertus
schreef bij het oprichten van de orde in 1121
zelf geen regel, maar nam die van de heilige
Augustinus over. Deze regel die zowel een actief als contemplatief leven tracht te omhelzen moet Norbertus hebben aangesproken
omdat die zeer doeltreffend was voor het bereiken van zijn eigen doelen: het leven in gemeenschap en de pastorale zorg voor de
mensen die deze gemeenschap omringen.

Het gebeuren wordt hier voorgesteld als een
visioen. Augustinus, omringd door engelen,
geeft vanuit de hemelse heerlijkheid zijn
regel aan Norbertus die op dat moment nog
het aardse leven leidt. De keuze van Norbertus wordt zo een hemelse gave. Het idee van
deze regel te volgen en door te geven is een
door de hemel, door de Geest van God inge!luisterd gegeven. Dit schilderij is een zichtbaar maken van een inspiratie. Hiervan zij er
in de kunst talloze voorbeelden.
Zo wordt dit schilderij niet alleen een artistieke weergave van een historisch gebeuren,
namelijk de keuze van Norbertus om de regel
van Augustinus te volgen, maar tevens een
herinnering dat wij als mens alles gekregen
hebben, te beginnen met het leven.
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Kunst in de kijker

Norbertus ontvangt de regel uit
handen van de heilige Augustinus

Maria, Moeder van God
cfr. Jan Vankeirsbilck
Het hele liturgische jaar is omkranst met een snoer van Mariafeesten. Met de regelmaat van een klok
wordt de christen herinnerd aan de vrouw die uitverkoren werd tot een voorname en inspirerende rol in
Gods heilsplan. Deze jaarkring van mariale feesten belicht alle aspecten van haar leven — van haar onbevlekte ontvangenis (8 december) tot haar ten-hemel-opneming (15 augustus) — en laat de rijke en
diepe betekenis ervan oplichten. Tijdens de advent en de kersttijd komt vooral haar moederschap in de
picture. Op 1 januari, de laatste dag van het kerstoctaaf en de eerste dag van een nieuw jaar vieren we
Maria, Moeder van God.

God is liefde
God is liefde, schrijft Johannes in zijn eerste
brief (1 Joh 4,8). God wil niets liever dan de
mens daarvan te overtuigen en hem zijn
liefde, zijn vrede en zijn barmhartigheid
schenken. De Schepper is met zijn schepping,
met de mens en de wereld begaan: Ik heb de
ellende van mijn volk gezien, de jammerklachten over hun verdrukkers gehoord; Ik ken hun
lijden (Ex 3,7). God wil het heil en het geluk
van elke mens. Hij wil hem redden en verlossen uit alles wat hem in zijn mens-zijn bedreigt. Wie de geschiedenis van het Gods volk
leest, merkt dat de mens moeilijk te overtuigen valt: Het is nu eenmaal een weerspannig
volk (Ez 2,5). Steeds opnieuw wordt de mens
ontrouw en afvallig. Hij valt gemakkelijk in
zonde en laat Gods liefde onbeantwoord. De
mens lijkt niet te verleiden. God houdt echter
voet bij stuk want de arme, zieke, lijdende en
sterfelijke mens gaan hem ter harte, ondanks
zijn zwakheid en falen. Na eeuwen tevergeefs
spreken en werken doorheen profeten, besluit Hij zelf af te dalen (vgl. Ex 3,8) en mens
te worden. Want is er een directere weg om
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de mens voor zijn liefde te winnen, om hem te
redden en te verlossen dan door zelf mens te
worden? Bovendien kan de mens zichzelf niet
redden. God is nooit zo dicht bij de mens gekomen dan in de mens Jezus Christus! In dat
plan van Gods liefdevolle en reddende toewending krijgt Maria een sleutelrol.

Maria in Gods heilsplan
God wil de mens verlossen van alles wat hem
verhindert volwaardig mens te zijn en hem
toch diep tekent: de zonde en de dood. Hij
kan die sterfelijke mens maar ten diepste en
ten volle verlossen als sterfelijke mens van
vlees en bloed, als een mens geboren uit een
vrouw. Paulus schrijft aan de Galaten: Toen de
volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn
Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet, om hen die onder de Wet
stonden vrij te kopen (vgl. Gal 4,4-5). De verlossing en de redding van de mens kan niet
gebeuren langs of over het menselijk bestaan
heen. Alleen door zelf mens te worden kan
God zijn reddende en leven gevende liefde
voor die mens zichtbaar, voelbaar en tastbaar

Maria met Kind, Vlaamse Meester, collectie Abdij Averbode

Hoop...
Heer, leg dat woord in ons hart
en op onze lippen.
Gij zijt de bron van alle hoop.
Geef dat wij leven
van de hoop die Gij ons geeft.
Opdat wij vertrouwen kunnen vinden in onszelf
en vertrouwen kunnen geven aan anderen.
Opdat wij ons kunnen toevertrouwen aan U
ook in de uren van beproeving.
Dan zal er altijd hoop zijn
in ons leven.

De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel
Hb 6,19
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Abdijnieuws
Nieuwe ramen
Van maandag 20 september tot en met donderdag 30 september 2021 werden in enkele
ruimtes van de abdij nieuwe ramen geplaatst.
De gehele “priorsvleugel” kreeg nieuwe
ramen. Dat betekent dat de kamers op de eerste verdieping maar ook de grote tv-zaal, de
kapittelzaal en de sacristie van nieuwe ramen
werden voorzien. Ook in de recreatiezaal van
het junioraat en in de kleine tv-zaal werd gewerkt. De plaatsing is vlot verlopen maar
zorgde wel voor het nodige, niet te vermijden,
stof en lawaai. Enkele medebroeders overnachtten tijdens de werken op een andere
kamer. Vooraleer de oude ramen konden verwijderd worden en de nieuwe geplaatst,
moest in de grote tv-zaal en in de sacristie de
houten lambrisering verwijderd worden. In
de sacristie dateert de eiken wandbekleding
uit de achttiende eeuw (1745). Het abdijpersoneel heeft met veel zorg die opdracht uitgevoerd en de verschillende onderdelen
weggenomen. Alles werd genummerd zodat
nadien alle onderdelen vlot kon worden teruggeplaatst. Eens de werken voltooid, zorgde het poetspersoneel dat alle ruimtes
opnieuw proper en bruikbaar waren. De
ramen werden geleverd en geplaatst door de
!irma Mundian uit Zonhoven. De ramen zijn
vervaardigd uit gelamineerde spar en hebben
een driedubbele isolerende beglazing. Ze
kunnen opendraaien en in kipstand geplaatst
worden.
| 20

De “priorsvleugel” tijdens de werken
In de sacristie werd de kostbare lambrisering met zorg weggenomen

Inwijding nieuwe F-blok te Schoten
Inwijding Openleercentrum, Brasschaat

Colloquium Abdijproducten
Het Jubileum van de Orde vormde voor de
vzw Averbodium de gelegenheid om een colloquium in te richten voor alle bedrijven die
betrokken zijn in het project van de abdijkorf.
Op 12 oktober tekenden zij talrijk aanwezig
om samen na te denken over de toekomst van
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Sint-Michielsviering in de Sint-Cordulakerk te Schoten
Sint-Michielsviering te Brasschaat

deze economische activiteit. Nieuwsanker
Hanne Decoutere leidde als moderator alles
in goede banen. Na een welkomstwoord door
abt Marc Fierens schetste Sabine De veilder,
voorzitter van vzw Averbodium, de economische en sociale relevantie van het merk Averbode. Enkele kernpunten: in 2020 werden er
1.415.000 abdijbroden en 1.306.500 !lesjes

abdijbier verkocht, sinds de opstart in 2014
werden er reeds 28 projecten ondersteund
voor een bedrag van 566.600 €.

Marktonderzoeker Madeleine Janssens van
WHY5Research beklemtoonde hoe het vandaag voor de consument nog belangrijker is
geworden dat een abdijmerk stevig vasthoudt aan het eigen unieke waardenpro!iel.
Abdijproducten van Averbode kunnen alleen
maar producten zijn met een ziel, die op een
eigentijdse manier ambachtelijk worden gemaakt en die proximiteit uitstralen.

Voor deze producten is er een exclusieve
overeenkomst met Delhaize. Vanuit het directiecomité gaf Illya Van den Borre aan hoe
het beleid van hun supermarktketen in belangrijke mate aansluit bij het concept van de
abdijkorf. Delhaize hecht immers grote
waarde aan de lokale verankering, aan kwaliteitsvolle producten en maatschappelijke
meerwaarde.
Vervolgens bracht Aude Mayence, marketingmanager van Delhaize, de hoofdlijnen van
haar grondige doorlichting van ‘Averbode’. Ze

(het Lam Gods) en het wapen van onze prelaat Mark Fierens (Maior autem Caritas).

Op vrijdag 29 oktober werd de klok door medebroeder Stefan Kling vanuit Duitsland naar
Averbode gebracht. Alle klokken van de abdij
werden in de namiddag geluid en zo verwelkomden ze op feestelijke wijze hun nieuwe
zuster op Averboodse bodem. “Hugo” werd
met een heftruck uit de bestelwagen geladen
en vervolgens in de abdijkerk geplaatst in afwachting van de wijding (foto 4).

3
Een a!beelding van de zalige Hugo van Fosses
die samen met de heilige Norbertus en Augustinus een nieuwe boom (Prémontré) plant
siert de klok (foto 3). Daarnaast vonden ook
drie wapenschilden hun plaats op de klokkenwand: het wapen van onze orde (lelies en
dubbele kromstaf), het wapen van de abdij

4

Nadien beklommen Stefan, Viktor Henne en
ikzelf de abdijtoren. In de klokkenkamer
werd alles nauwkeurig opgemeten om de
nieuwe klok Hugo een gepaste plaats te
geven. Ze komt op de tweede verdieping van
de klokkenkamer waar ook de klok Norbertus hangt. De stichter van onze orde en de
eerste abt van Prémontré kunnen er naar
hartenlust samen dialogeren samen met
Maria, Jozef, Jan-Baptist, Augustinus en Michiel die er een verdiep lager hun woonst
hebben.
Tijdens de vespers op de eerste adventszondag 28 november 2021 zegende abt Marc Fierens plechtig de nieuwe klok.

Moge het gelui van de nieuwe klok Hugo ons
herinneren aan het enthousiasme van het
eerste uur van onze Orde te Prémontré en
hiermee ook bij ons het vuur van het begin
aanwakkeren toen dit huis onze jeugd heeft
verblijd.
Jozef Van Osta o.praem.
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Jubileumviering 900 jaar Prémontré
De maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis hebben heel wat roet in het eten gestrooid tijdens dit jubileumjaar. Er werden
wel boeken gepubliceerd en tentoonstellingen georganiseerd, maar echte samenkomsten waren niet mogelijk. Een familiedag met
de familie van de medebroeders, voorzien op
15 augustus, moest worden afgelast.

Op zondag 28 november werd dit jubileum
alsnog gevierd met de vespers van de eerste
zondag van de advent. Tijdens deze vesperdienst zegende abt Marc Fierens de nieuwe
klok Hugo, die door de “buitenheren” aan de
abdij geschonken werd.
Aanvankelijk was ook nog een receptie voorzien. De genodigden waren, zoals andere

jaren op het Sint-Norbertusfeest, de bisschoppen van de bisdommen waar confraters
van Averbode werkzaam zijn: het Aartsbisdom, Antwerpen, Hasselt en Luik; de dekens
en de leden van de pastorale raden van de
pastorale eenheden waarvan confraters moderator zijn of werkzaam zijn; de leden van
de raden van bestuur van de Uitgeverijen,
Averbodium, de colleges van Brasschaat en
Schoten; het huispersoneel. Door het stijgend
aantal besmettingen en de daaruitvolgende
maatregelen en geboden voorzichtigheid, is
die echter niet kunnen doorgaan.

Moge Hugo, met zijn heldere klanken, ons en
allen die op één of andere manier met de
abdij verbonden zijn, blijven oproepen om
samen God te loven en te danken.

Foto’s: Gabriël Crutzen
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Nieuwe boeken door medebroeders
Mensen zijn verlangen
Mensen hebben behoeften. Die worden doorgaans snel bevredigd. Maar toch zijn mensen
nooit tevreden. Voortdurend verlangen ze
naar wat ze niet vinden en zelfs niet kunnen
benoemen. Mensen zijn een open vraag. Ze
zijn zichzelf nooit genoeg en raken daardoor
permanent gefrustreerd.

Eeuwenlang heeft de christelijke traditie
mensen geholpen om zich te verzoenen met
het bestaan en thuis te komen in het eigen
leven. De teksten in
dit boek zijn een uitnodiging om die
rijke erfenis te herontdekken en iets te
ervaren van de
vreugde en de hoop
die het christendom
mensen biedt. Het
zijn voedingssupplementen voor de ziel.
Uitgeverij Halewijn,
14,5x23,5 cm, 188 blz.
€ 16,95

Een knipoog uit de hemel
Al van in de vroegste periode hebben christenen hun geloof kunstig uitgebeeld in fresco’s en iconen. Die traditie heeft zich ondanks
de kritiek van iconoclasten en beeldenstormers doorgezet tot in de volksdevotie.

Sanctjes en devotieprenten worden vanaf de
zestiende eeuw populair. Antwerpen was
toen het wereldcentrum van de gra!iek. Daar

kreeg de iconogra!ie van Norbertus en tal van
ordesheiligen en -zaligen vorm.

In dit mooi geïllustreerde boek beschrijft
Jozef Van Osta de geschiedenis van devotieprentjes in de
norbertijnenorde.
Hij heeft hierbij aandacht voor het gebruik en de diepere
betekenis van de
prentjes,
alsook
voor de grote verscheidenheid van dit
religieus en cultureel erfgoed.
Uitgeverij Averbode,
14x21 cm, 144 blz.
€ 27,00

God, leemte van verlangen. Over liefde
voor wijsheid en wijsheid van liefde.
Wie is de mens? Dat is en blijft een intrigerende vraag. Wanneer hij als verlangen wordt
geduid, blijft die vraag open. Maar vele eeuwen Europese cultuurgeschiedenis deden het
verlangen verdorren.
Begeren werd weten.
De geschiedenis van
de rede is het verhaal van een groeiend rationalisme en
eindigt in een eng
utilitarisme en zielloos nihilisme. Dat
rationalisme stoot
op grenzen. De
draagkracht
van
mensen raakt op.
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Dit boek vertelt het indrukwekkende en fascinerende verhaal van het denken en opent
een spoor naar God in een antropologische
wending, in de leemte van het menselijke verlangen. De lezer van dit boek wordt ruim beloond voor zijn inspanning. Hij verwerft een
uniek inzicht in de geschiedenis van het den-

ken met talloze vertakkingen naar kunst, literatuur, muziek, theologie, spiritualiteit,
mystiek, geschiedenis, godsdienst, ethiek en
wetenschappen.

Uitgeverij Averbode,
16x23 cm, 776 blz. € 45,00

De abt en de abdijgemeenschap
van Averbode
wensen u een Heilvol Kerstfeest
en een Gezegend Nieuwjaar
en nodigen u graag uit
om dit samen met hen te vieren

Hoogfeest van de Geboorte van de Heer
Vrijdag 24 december
18 u.:
Eerste Vespers
23.30 u.: Kerstliederen en -muziek
24 u.:
Middernachtmis

Z at e rd a g 2 5 d ec em b e r
9 u.:
11 u.:
18 u.:

Morgengebed
Dagmis van Kerstmis
Tweede Vespers

Hoogfeest van de Moeder Gods
Vrijdag 31 december
Deze diensten worden onder voorbehoud
aangekondigd, indien de evolutie van het
coronavirus publieke diensten toelaat.
Zoniet, kan u alles rechtstreeks volgen via
ons YouTube-kanaal:
www.youtube.com/user/AbdijAverbode/live

18 u.:

Eerste Vespers

Z a t e r da g 1 j a n u a r i
9 u.:
11 u.:
18 u.:

Morgengebed
Eucharistieviering
Tweede Vespers

Aangekondigd

indien de coronamaatregelen het toelaten

Graag houden we u op de hoogte van activiteiten in de abdij en het bezinningscentrum. Voor meer informatie, neem ook een kijkje op onze website www.abdijaverbode.be of de website van het bezinningscentrum www.onthaal-abdijaverbode.be
Maandag 27 december (19 u.) tot woensdag 29 december (15 u.): Eutonie-driedaagse
Begeleiding: Monique Wittevrouw, Michel Pouls en Claire
Vrijdag 28 januari 2022 (19 u.) tot zaterdag 29 januari (19 u.): Bezinning voor onderwijsmensen
"Onbeminde gelovigen" – Begeleiding: Guido Vanheeswijck
Vrijdag 18 februari (19 u.) tot zaterdag 19 februari (19 u.): Bezinning voor onderwijsmensen
"Van ontmoeting naar gastvrijheid: op weg met Augustinus" – Begeleiding: Gabriël Quicke
Vrijdag 4 maart tot zondag 6 maart: Gezinsweekend
Meer info: www.onthaal-abdijaverbode.be
Vrijdag 25 maart (19 u.) tot zaterdag 26 maart (19 u.): Bezinning voor onderwijsmensen
"Op weg van het hoofd naar het hart" – Begeleiding: Sebastien de Fooz
Maandag 4 april (9 u.) tot donderdag 7 april (17 u.): Basisopleiding bibliodrama
Begeleiding: Jes Bouwen
Inlichtingen en inschrijvingen via de website van het onthaal: www.onthaal-abdijaverbode.be
klik op: inschrijven voor een activiteit

De abdij is partner in het Netwerk Open Monumenten. Meer informatie op:
www.openmonumenten.be/monumenten/abdij-van-averbode
Wie het wenst kan de restauratie van de slotmuur !inancieel ondersteunen – !iscaal attest mogelijk.
Rekening BE39 7460 2786 5219, Herita, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen
met vermelding: Gift Abdij der Norbertijnen Averbode

Gebeds- en Misintenties
Voor al uw intenties kunnen HH. Missen aangevraagd worden of kan een kaars aangestoken worden bij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.
H. Mis : € 15,00 – Noveenkaars : € 4,00 – Kleine kaars : € 0,50
Aanvragen bij de Prior met duidelijke vermelding van uw intenties:
p.vanherck@abdijaverbode.be
Gelieve het bedrag te storten op het rekeningnummer van prior Paul Van Herck:
BE80 7343 8321 5077
www.facebook.com/abdijaverbode
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