
Nieuwsberichten archief 2015 
 
Tijden van de Kerstvieringen 2015 - 15 december 2015 
 
U bent natuurlijk van harte welkom bij onze vieringen van Kerstmis 2015. 
 
Overzicht is niet meer beschikbaar. 
 
 
Pontificale Hoogmis op dinsdag 8 december a.s. - 1 december 2015 
 
Op dinsdag 8 december 2015, Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, zal mgr. Aldo 
Cavalli, Apostolisch Nuntius, hoofdcelebrant zijn in de Hoogmis. Aanvangstijd is 9:30 uur. U bent van harte 
welkom! 
 
 
Tijden van de Kerstvieringen 2015 - 21 november 2015 
 
U bent natuurlijk van harte welkom bij onze vieringen van Kerstmis 2015.  
 
Overzicht is niet meer beschikbaar. 
 
 
Deelname gebedsketen voor het Jaar van het Godgewijde Leven - 13 november 2015 
 
Al bijna een jaar lang wordt er steeds door een Nederlandse religieuze gemeenschap een week een bijdrage 
geleverd aan de gebedsketen. Onze gemeenschap zal daaraan een steentje bijdragen van 15 tot en met 21 
november 2015. Op de website Godgewijd leven (link: https://godgewijdleven.wordpress.com/) vindt u meer 
informatie over dit initiatief van de Nederlandse religieuzen.  
 
 
Preek en memoriam bij de uitvaart van p. Lucas Vossen - 2 oktober 2015 
 
Vanochtend heeft de uitvaart plaatsgevonden van onze dierbare medebroeder p. Lucas Vossen. Voor 
de preek en afscheidswoord, welke door Vader Abt Adr. Lenglet zijn gehouden, gebruikt u deze link: 
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2015/Preek%20en%20memoriam%20pater%20LV_2
015.pdf 
 
 
Overlijden p. Lucas Vossen en aangepaste vieringen - 29 sept 2015 
                
Heden is onze dierbare medebroeder Pater Lucas Vossen overleden. Wij vragen uw gebed voor zijn zielenrust. Er 
zijn deze week enkele aangepaste tijden van de vieringen (overzicht is niet meer beschikbaar). 
 
Voor de annonce gebruikt u deze link:  
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2015/annonce_OverlijdenPLucasVossen_29sept2015.pdf 
 
 
Inleiding tafelgesprekken Vriendendag - 05 sept 2015 
 
De Vriendendag van dit jaar had een andere opzet dan andere jaren. In plaats van een lezing, werd er door V. Abt 
Adr. Lenglet een korte aanzet gegeven tot de tafelgesprekken over het thema Barmhartigheid. In kleinere groepen 
werd onder leiding van een gesprekleider gesproken over het thema en vooral wat het als christen betekent in het 



dagelijks leven. Hoe doe je dat: barmhartigheid? De inleiding van V. Abt vindt u onder Lezingen op de Actueel 
pagina. 
 
 
Afwijkende getijden Augustus - 09 augustus 2015 
 
In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden.  
 
Overzicht is niet meer beschikbaar. 
 
 
  
Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 8 maart 2015. 
 
Ingaande op Witte Donderdag tot de Terts van Paasmaandag, zijn de gebedstijden aangepast.  
 
Overzicht is niet meer beschikbaar 
 
 
Preek en memoriam bij de H.Eucharistie van Requiem voor Vader Abt N. de Wolf  
- 21 februari 2015          
            
Vanochtend hebben wij in onze Abdijkerk de H.Eucharistie gevierd ter nagedachtenis aan onze dierbare 
voormalige abt Dom N. de Wolf. Voor de preek en afscheidswoord, welke door Vader Abt Adr. Lenglet bij deze 
gelegenheid zijn gehouden, gebruikt u deze link: 
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2015/Preek%20en%20Memoria%20Dom%20NdWolf_2015.pdf 
 
Voor het gedachtenisprentje gebruikt u : 
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2015/Gedachtenisprentje%20Dom%20N%20de%20Wolf_2015.pdf 
 
 
Preek en afscheidswoord bij de uitvaart van Dom N. de Wolf - 18 februari 2015 
 
Op zondag 15 februari heeft in Gräfinthal de begrafenis plaatsgevonden van onze voormalige abt Dom N. de Wolf. 
Voor de (duitstalige) preek en afscheidswoord, welke door V. Abt Adr. Lenglet bij deze gelegenheid zijn gehouden, 
grbruikt u deze link :  
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2015/Afscheid%20Dom%20N%20de%20Wolf_Graefinthal_2015.pd
f 
 
 
Aanpassing diensten ivm overlijden Dom N. de Wolf - 11 februari 2015      
                
In verband met het overlijden van onze voormalige abt Dom N. de Wolf te Gräfinthal (Duitsland), zijn er 
aanpassingen in het rooster van de vieringen (overzicht is niet meer beschikbaar). 
 
 
Voor de annonce gebruikt u deze link:  
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2015/Annonce%20Overlijden%20Dom%20Nicolaus%20de%20Wolf
_9februari2015.pdf 
 
Hij ruste in vrede.  
     
 
 



 
 
 


