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Van de kloosters van de Heilige Driehoek, die het vuur van de 
Pinksterestafette hebben ontvangen van Rob en Connie van Uden van de 
Parochies van Rijen en Dongen, aan de parochie van de H.Catharina te 
Oosterhout.

Genade zij u en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. 

Onze kloostergemeenschap voelt zich aangesproken door de dringende oproep
van Paus Franciscus om een missionaire kerk te worden. Wij willen deze 
beweging meedragen in ons gebed, we willen eraan deel nemen. Het bisdom 
Breda heeft deze oproep tot een belangrijk beleidsvoornemen gemaakt en met
het organiseren van de Pinksterestafette wil ze de harten van de gelovigen 
voorbereiden door het stimuleren van het geloofsgesprek.

Pater Marc Lindeijer s.j. was bereid om met enkele zusters van de 
communiteit na te denken over de vraag hoe wij als kloostergemeenschap 
met een besloten leefwijze onze missionaire opdracht waar kunnen maken? 
Pater Marc stelde belangstellende, maar ook prikkelende vragen die ons 
hielpen bij het  verwoorden van onze geloofsbeleving en –communicatie. 

Gastvrijheid is een wezenlijk onderdeel van het Benedictijnse leven. Onze 
liturgische vieringen zijn toegankelijk voor bezoekers, het gastenhuis biedt 
accommodatie voor mensen die een paar dagen ons leven willen delen, in de 
porterie (de receptie) worden mensen verwelkomd die op bezoek komen, een 
afspraak hebben of een zuster willen spreken. Gastvrijheid is de opening van 
ons leven naar de wereld. Door de gastvrijheid wordt ons communiteitsleven 
opengebroken en wordt er een appèl op ons gedaan. Het is dát aspect van ons 
leven waar wij contact hebben met mensen en kunnen getuigen van de hoop 
die in ons leeft. Door een gesprek, door een vriendelijk woord, door onze 
liturgie, door de stilte. Wie zal zeggen hoe de Geest werkt? 



Uit de Regel van Benedictus: 

Alle gasten die aankomen moeten worden ontvangen als Christus zelf, want 
Hij zal eens zeggen: ‘Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen.’

Gasten die enkele dagen bij ons verblijven ervaren het meest specifiek de 
eigen sfeer van het klooster. Ze luisteren naar de stilte, gaan leven op het 
ritme van de gebedstijden, laten zich meenemen in het zingen van de 
psalmen, hebben de rust om na te denken over hun eigen leven en soms is er 
zomaar een goed gesprek. Het beleven van de kloosterlijke gastvrijheid kan 
het geloof verdiepen of andere aspecten van het geloof doen oplichten. 

Maar wij kunnen maar gastvrij zijn voor 
anderen als wij in onze eigen communiteit 
gastvrij zijn voor elkaar. Als wij  bij elkaar 
terecht kunnen voor een woord van 
bemoediging of troost, of een luisterend hart
hebben voor het verhaal van de ander. 
Soms hebben we een goed gesprek over een 
Schrifttekst, maar een hartelijk woord op 
het goede moment kan ook voldoende zijn. 
We rekenen op elkaar heel de dag door, we 
dragen elkaar in het gebed, in Christus zijn 
we met elkaar verbonden. Zijn 
fundamenteel ‘welkom’ is de oorsprong: Hij 
is de Gastheer van ons leven, de eigenlijke 
Gastheer van ons huis.

Wij willen de rijke geloofsschat van onze gemeenschap graag delen met 
gasten. Wees welkom als u eens bij een viering wilt zijn of een paar dagen te 
gast wilt zijn in het gastenhuis. Laten we elkaar versterken in het geloof!

U groeten de zusters Norbertinessen van St.Catharinadal, de broeders en 
zusters van Chemin Neuf en de zusters Benedictinessen van de Onze Lieve 
Vrouwe Abdij te Oosterhout. Weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God 
van liefde en vrede zal met u zijn. 

https://www.olvabdijoosterhout.nl/
https://sintcatharinadal.nl/wat-te-doen/logeren/
https://www.chemin-neuf.nl/nl/

https://www.chemin-neuf.nl/nl/
https://sintcatharinadal.nl/wat-te-doen/logeren/
https://www.olvabdijoosterhout.nl/

