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Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus door abdis zuster Martha Verstraeten

Breda, 30 oktober 2018

Geachte lezer,

Graag nodigen wij u uit voor een lezing en gebed ‘Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus’ door 
abdis Martha Verstraeten. 
Dit wordt gehouden op zaterdag 17 november in de  Onze-Lieve-Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90 in 
Oosterhout van 13.45 – 17.30 uur. 

De inleiding met gebed wordt door het Sint Franciscuscentrum georganiseerd in het kader van 
het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019  ‘In de sporen van 
H. Benedictus’. 

Abdis
De inleider is de abdis van de Onze-Lieve-Vrouwe Abdij, een benedictinessenklooster te 
Oosterhout, zuster Martha Verstraeten.
Zij zal ons aan de hand van de Vita Benedicti door Gregorius de Grote (540 - 604) en gouaches van 
Christine van der Meer de Walcheren (1912 - 1996) in woord en beeld meenemen door het leven en
de spiritualiteit van Sint Benedictus. Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte 
welkom. 

Sint Benedictus
Heilige Benedictus van Nursia leefde van 480 tot 547 in Italië en is van grote betekenis geweest 
voor de orde van het kloosterleven en voor het vormgeven daarvan in de verdere geschiedenis. 
Ook buiten de benedictijnenkloosters is hij van grote invloed geweest door zijn Regel van 
Benedictus. Benedictijnen, Cisterciënzer en Trappisten volgen zijn Regel. Gemeenschap, werken 
voor de gemeenschap en spirituele verdieping staan centraal.
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Gebed
Voorafgaand aan de lezing en aan het einde van de lezing wordt u in de gelegenheid gesteld deel 
te nemen aan het middaggebed en aan de vespers in de kapel van het klooster samen met de 
aanwezige zusters.

Inschrijven en kosten
U kunt u inschrijven via de website (voorkeur) van het Sint Franciscuscentrum:  leven en 
spiritualiteit van Sint Benedictus of per e-mail: opgave@sintfranciscuscentrum.nl 

Er is plaats voor 30 personen, plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijven. De kosten 
bedragen € 1,00 voor koffie en thee.

Programma

Op onze website kunt u tevens het programma van de middag vinden.

Mogen wij u vragen om te helpen aan deze lezing bekendheid te geven?
Graag ontmoeten wij u op zaterdag 17 november.

Met vriendelijke groet, 

Drs. Ben Hartmann
Directeur Sint Franciscuscentrum
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