
 

 

  Klooster-Coaching  

Sta eens stil  bij  wat je beweegt….   

Een driedaagse bezinning  

Wanneer je eens de st ilte zoekt   

Kom je soms haast    

Ongemerkt op adem   

Wanneer je dan een gedicht terugleest  

Een foto van weleer weer ziet   

 Dan schijnt  er iets van l icht   

Te zijn   

In de st ilte Ritselt  het  van binnen 

 

(Wil lem de Bondt) 

In deze driedaagse word je uitgenodigd om stil te 

staan bij wat er is, de stilte te ervaren door deel te 

nemen aan de dagorde van het klooster. 

Sta eens even sti l…  
 
Onlangs verbleef ik samen met twee goede  
bekenden in de Onze Lieve Vrouw Abdij  te Ooster-
hout.  De rust,  de ingetogenheid,  de eenvoud,  het op-
gaan in  het  dagr itme van het  klooster en de diepe 
devotie van de zusters voelden vertrouwd en gaven 
ruimte om sti l  te staan bi j  ‘wat  er  is’ .  Een pleister-
plaats waar je je kunt onttrekken aan de hectiek van 
het al ledaagse leven, waar  je even verlost kan wor-
den van het  dwangmatig zoeken naar het   
geluksideaal,  een plek van sti lte,  bezinning en gebed 
waar je je kunt  laven aan de psalmen die in  beurtzang 
gereciteerd worden. Een plaats om op adem te ko-
men en waar  de taal  van het zwijgen wordt  verstaan.  
Die weldaad ervaren,  dat gun ik  iedereen.  
 
Meedoen met ritme van het k looster en samen eten 
in st ilte vormen de basis van de driedaagse.  De dag-
orde van het k looster  geeft  houvast en helpt mee om 
uit  de drukte van al ledag te komen.  We verkennen zo 
de sti lte en het luisteren naar wat er  in  je leeft.  Het 
geeft ruimte om tot rust te komen en de bl ik naar 
binnen te r ichten.  Je bewust  te worden van wat je 
bezighoudt,  groot  of klein.   
 
We starten en eindigen de dagen samen als  groep 
waarin  aandachtig  luisteren naar  elkaar  centraal  
staat.  Tussen 14.00 uur  en 17.00 uur komen we weer  
samen en maken onder  meer een wandeling in de zo-
geheten Heilige Driehoek, die bestaat uit drie aangren-
zende kloostercomplexen en bezoeken bezienswaar-
digheden die de maatschappel ijke betrokkenheid van 
het  klooster  weergeven.  We reflecteren  al  wande-
lend op de tekst  van een psalm.  We delen met elkaar  
waar het je eigen levensverhaal  raakt.   
 
 

 
 
 

Belangstell ing of wil  je meer informatie  over het       
programma ontvangen,  neem contact op met  

Miriam Huynen via:  06-47452948 of v ia  
info@mir iamhuynen.nl  
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Ora et labora 
 
Als kind raakte ik gefascineerd door de paters van 

Mamelis  in Zuid-L imburg,  die regelmatig bi j  mijn  

grootouders  en bi j  ons thuis  op bezoek kwamen.  Mijn  

opa onderhield voor hen de tuin en het bosperceel  

rondom de benedicti jner  abdi j  en verrichtte allerlei  

klussen. Zo was ik in de gelegenheid de paters  van 

nabij  mee te maken.  Hun aandachtig aanwezig zi jn,  

hun langzame tred en de oprechte belangstell ing die 

zi j  toonden bij  hun bezoeken maakten grote indruk 

op mij.  Vaak namen ze zelfgebakken brood of verse 

groenten mee uit  de tuin,  iets waarvan we genoten.  

Ora et labora leerde ik van de zusters op school en 

van mijn  opa.  Bid en werk, het  devies van Benedictus,  

dat  de essentie  van het  kloosterleven  typeert,  was 

ook richtinggevend voor  hoe mijn opa leefde.  Wat je 

ook doet,  doe het met aandacht en toewijding.  Als  

mijn opa werkte,  dan werkte hi j,  a ls h ij  bad, dan bad 

hij,  als  hi j  at,  dan at  hi j.  Ik keek ernaar en was onder  

de indruk van die volle aandacht voor al les wat zich 

voordeed.  Die vanzelfsprekende manier zo te leven,  

een vanzelfsprekendheid  die mij  desti jds intens 

boeide en ontroerde,  raakte op de achtergrond door  

mijn  vertrek  vanuit  het  Zuiden naar  de drukke Rand-

stad, mijn  werk aldaar en het  st ichten van een gezin.  

Maar het beeld van mijn opa en zijn omgang met de 

paters bleef  bestaan.  Zoals  een monnik  ging ook mijn 

opa op weg, zoekend en vindend tegeli jk. 
Nu, inmiddels jaren later, 

herleeft die herinnering en vindt er 

bij mij een herwaardering plaats 

van de Schrift en de 

katholieke traditie met haar 

rituelen, gezangen en gebeden. 

Bronnen die de wijsheid van die 

traditie verbindt met het 

alledaagse leven. 

Een kort gebed,  het  slaan van een kruisje bi j  het  ver-

laten van de kerk, het opsteken van een kaarsje voor 

een famil ielid, of als dankbaarheid en het zoeken naar  

sti lte in  een kapel hebben voor mij een hernieuwde 

betekenis  gekregen. Met name t i jdens de pelgr ims-

tocht die ik samen met mijn echtgenoot naar Santiago 

de Compostel la  maakte,  ervaarden we naast de  

 

gastvri jheid van de k loosters en de vriendeli jkheid  van 

de mensen onderweg de enorme ri jkdom en symboli-

sche kracht  van de christeli jke cultuur, zich op indruk-

wekkende wijze manifesteerde in  kapellen,  kerken en 

kathedralen.  Een cultuur  die mijn,  onze geschiedenis  

tekent en die de verbinding vormt tussen mensen van 

allerlei  komaf en national iteiten.   

Verscholen dynamiek 

Een klooster  is  een toevluchtsoord om tot geestel i jke  

rust  te komen, maar er is ook wat ik noem een ver-

scholen dynamiek.  In  een vraaggesprek  met NieuwWij 

legt  Thomas Quartier,  docent  Rituele en L iturgische 

Studies aan de universiteit  van Nijmegen,  uit dat juist  

nu kloosters  nodig zijn  in  de wereld:  “Ten  eerste kun 

je een klooster als  een contrapunt beschouwen,  een 

tegenpool,  een soort anti-maatschappij,  n iet op effec-

tiv iteit  gericht  maar op beschouwing.”  Niet  profaan 

en rationeel,  maar  sacraal.  Veel  mensen die als  gast  in 

een klooster komen, ervaren dat ook zo. En dat is nu 

nog nodiger  dan vroeger,  omdat het  tempo buiten  de 

kloostermuren alsmaar  toeneemt.  Maar dat  kl inkt  de-

fensief:  ‘die  boze samenleving en het  goede klooster’.  

Zo is het n iet.  De huidige samenleving is heel sterk in  

beweging,  op tocht.  En in de geschiedenis  van het 

kloosterleven zie je dat dit soort  per iodes alt ijd de 

meest creatieve zi jn geweest  voor de profetische 

stem van het  klooster.  Dus deze ti jd  inspireert  het 

klooster ook.  Het klooster  corrigeert de huidige t ijd,  

maar vindt er  ook zijn  humus in.  Misschien  wel meer 

dan in de ti jd van het Ri jke Roomse leven.”   

De keuze voor verblijf  in de Onze Lieve Vrouwe Abdij   

De benedict ijnse mensvisie zegt dat je a ls mens kan 

bli jven groeien.  De kunst van het luisteren staat daar-

bij  voorop.  Het beoefenen van luisteren en st ilte  is  

een belangri jk  element in de benedicti jnse spiritual i-

teit.  In  de st ilte heeft Benedictus,  die als de vader  van 

het westerse klooster leven wordt beschouwd, zich-

zelf  leren kennen en zijn  weg gevonden en inspireerde 

hij  anderen om hun eigen weg te gaan.  (bron:  www. 

beleefbenedictus.nl)  

In deze driedaagse word je uitgenodigd om st il  te 

staan. Deel  te nemen aan de dagorde van het klooster,  

te ontmoeten,  je verbonden weten met anderen.   

Praktisch 
 
 

Locatie:  
Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout                                                            

https://www.olvabdijoosterhout.nl/  
 

Datum: maandag 14 oktober 2019, 10.30 uur t/m woensdag 
16 oktober 2019, 13.30 uur  

 
Aantal deelnemers: minimum vier en maximum  

acht deelnemers  
 

Kosten: 130.00 euro (inclusief verblijf, ontbijt,  
avondmaaltijd, begeleiding)  

 
Aanmelden per e-mail via: 

 info@miriamhuynen.nl  
tot uiterlijk tot 1 september 2019 

 
De driedaagse gaat door bij een aanmelding van minimaal 

vier deelnemers; u ontvangt hierover bericht uiterlijk  
3 september 2019 
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