
Nieuwsberichten archief 2016 
 
Afwijkende getijden tijdens Kerstmis 2016 - 24 november 2016 
 
U bent natuurlijk van harte welkom bij onze vieringen van Kerstmis 2015.  
 
Graag uw aandacht voor het feit dat vanaf 20:30 -aanvang van de Metten- tot kort voor de aanvang van 
de Nachtmis, de deuren van de kerk gesloten zijn. Dit om te voorkomen dat de Metten aan het einde 
verstoord worden door in- en uitlopende bezoekers. Wij hopen op uw begrip hiervoor! De ontvangsthal en 
de crypte zijn wel beschikbaar.	
 
Overzicht van de tijden is niet meer beschikbaar. 
 
 
Afwijkende getijden tijdens de Advent - 24 november 2016 
 
Tot aan Kerstmis is de Noon op donderdag om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur, 
zoals op alle andere dagen. 
 
 
Vriendendag 2016 - 02 september 2016 
 
Gisteren heeft de jaarlijkse Vriendendag plaatsgevonden. Ditmaal stond de dag óók in het teken van 
het gouden professiefeest van V. Abt Adriaan Lenglet. Na het welkomswoord van de voorzitter van 
het bestuur van de Vrienden van de Abdij heeft V. Abt zijn voordracht gehouden Schrijlings op twee 
eeuwen. Gevolgd door een druk bezochte receptie in het atrium. Met de vespers werd een mooie 
bijeenkomst afgesloten.  
 
De tekst van de toespraak van voorzitter dhr. mr. S-J. Willard vindt u via deze link: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Toespraak%20Voorzitter_Vriendendag%202016
.pdf 
 
De voordacht van V. Abt vindt u via deze link: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Voordracht%20V%20Abt_Vriendendag%20201
6.pdf 
 
 
Afwijkende getijden Zondag 4 september - 25 augustus 2016 
 
Op Zondag 4 september a.s. zal de Sext om 12:30 en de Noon om ca. 14:30 uur zijn. 
 
 
Memoriam bij de uitvaart van p. Pieter Roose - 22 juli 2016 
 
Vanochtend heeft de uitvaart plaatsgevonden van onze dierbare medebroeder p. Pieter Roose. Voor 
het afscheidswoord, welke door Vader Abt Adr. Lenglet is gehouden, vindt u via deze link: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Memoriam%20p%20Pieter%20Roose_2016.pdf 
 
Voor het gedachtenisprentje :  
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Gedachtenisprentje%20p%20Pieter%20Roose_
2016.pdf 
 
 
Overlijden p. Pieter Roose en aangepaste vieringen - 19 juli 2016 
 
Op 19 juli in de vroege ochtend, is onze medebroeder pater Pieter Roose overleden. Wij vragen uw gebed voor zijn 
zielenrust. Er zijn deze week dan ook enkele aangepaste tijden van de vieringen: 
 
Donderdagavond 21 juli: Vespers om 17:00 uur in plaats van 18:00 uur. Avondwake om 18:30 in de 
abdijkerk. 
Vrijdag 22 juli: uitvaart om 10:00 uur met aansluitend bijzetting op ons kerkhof. 
 



Voor de annonce gebruikt u deze link: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Annonce_OverlijdenPaterPieterRoose_19juli2016.pdf 
 
 
Afwijkende getijden deze week en uitstelling van het Allerheiligste op Sacramentsdag- 22 mei 
2016 
 
In verband met Sacramentsdag a.s. donderdag 26 mei, zijn er aangepaste getijden: 
 
Dinsdag 24 mei zal de Noon om 13:30 uur zijn en de Vespers om 18:00 uur 
Donderdag 26 mei: aansluitend aan de Hoogmis, Sacramentsprocessie. Uitstelling van het 
Allerheiligste tot na de Vespers in de abdijkerk. Iedereen is van harte welkom om een tijd in stilte te 
komen bidden! Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur. 
 
 
Afwijkende getijden deze week - 3 mei 2016 
 
Overzicht is niet meer beschikbaar. 
 
 
  
Bedevaart communiteit St Christoffelkathedraal - 07 april 2016 
 
Op 7 april is de communiteit in het kader van het Jaar van Barmhartigheid, op bedevaart geweest 
naar de St. Christoffelkathedraal in Roermond.  
Door te luisteren naar lezingen en besprenkeling met het doopwater van de Paasnacht, hebben we 
stilgestaan bij ons Doopsel als eerste deur van Barmhartigheid. In processie zijn we daarna door de 
Heilige Deur van Barmhartigheid getrokken. Hierdoor hebben we zicht gekregen op het beloofde 
land, hetgeen de apostel Johannes in zijn visioen onder woorden heeft gebracht (Apokalyps 20, 1-
4). Na het luisteren naar deze lezing hebben wij ons geloof beleden door het Credo te zingen. 
Afsluitend heeft mgr. dr. Everardus de Jong, hulpbisschop van Roermond de pontificale zegen 
gegeven. Onze kaarsen hebben wij voor de beeltenis van Onze Lieve Vrouw geplaatst en het Regina 
caeli gezongen. 
 
Impressie op YouTube kanaal bisdom Roermond: 
https://www.youtube.com/watch?v=hrEd14M1hyw 
 
 
Bedevaart communiteit en aangepaste tijd vespers 7 april a.s. - 04 april 2016 
 
Op 7 april a.s. zal de communiteit in het kader van het Jaar van Barmhartigheid, op bedevaart gaan 
naar de St. Christoffelkathedraal in Roermond. Rond 15:00 uur hopen wij daar door de Heilige Deur 
van Barmhartigheid te trekken. De vespers zullen deze donderdag niet om 18:00 maar om 18:30 
uur zijn. Uw gebed is van harte welkom! 
 
 
Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 24 maart 2016 
 
Ingaande op Witte Donderdag tot de Terts van Paasmaandag, zijn de gebedstijden 
aangepast. Overzicht niet meer beschikbaar.  
 
Graag uw aandacht voor de aanvangstijd van de Paaswake! Vanwege de zomertijd die 
ingaat in de nacht van zaterdag op zondag 27 maart, begint de Paaswake om 21:30 uur in 
plaats van 22:30 uur. U bent van harte welkom! 
 
 
Memoriam bij de uitvaart van fr. John Goossens - 23 maart 2016 
 
Vanochtend heeft de uitvaart plaatsgevonden van onze dierbare medebroeder fr. John Goossens. 
Voor het afscheidswoord, welke door Vader Abt Adr. Lenglet is gehouden, gebruikt u: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Memoriam%20fr%20JG_2016.pdf   
 



Voor het gedachtenisprentje gebruikt u: 
 
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Gedachtenisprentje%20fr%20John%20Goossens_2016.pdf 
 
Hij ruste in vrede.  
     
 
Overlijden fr. John Goossens en aangepaste vieringen - 20 maart 2016 
 
Op het Hoogfeest van Sint Jozef, 19 maart, is onze dierbare medebroeder fr. John Goossens 
overleden. Wij vragen uw gebed voor zijn zielenrust. Er zijn deze week dan ook enkele aangepaste 
tijden van de vieringen: 
·  Dinsdagavond 22 maart: avondwake om 18:30 in de abdijkerk. 
·  Woensdag 23 maart: uitvaart om 10:00 uur met aansluitend bijzetting op ons kerkhof. 
 
Voor de annonce gebruikt u:  
 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2016/Annonce_OverlijdenfrJohnGoossens_19maart2016.pdf 
     
 
Tweede tafelgesprek over barmhartigheid op 6 maart a.s. Zondag Laetare 
- 15 februari 2016 
 
Als vervolg op de zeer gewaardeerde tafelgesprekken over het thema barmhartigheid, die werden 
gehouden op de Vriendendag van afgelopen jaar, is er binnenkort weer een gelegenheid voor 
geïnteresseerden om verder te praten over barmhartigheid. De gesprekken vinden plaats op 
de Zondag Laetare 6 maart 2016, na de Hoogmis tussen 11:15 en 12:00 uur. U bent van 
harte welkom! 
     
 
Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 7 februari a.s. - 2 februari 2016 
 
Komende Zondag is er een uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Hoogmis tot de Vespers in de 
abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom! 
     
 
Afwijkende getijden februari en tijdens de Vastentijd - 2 februari 2016 
 
In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
•  Op maandag 8 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
•  Tijdens de Vasten zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk 
om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur. 
     
 
Vespers vervalt dinsdag a.s.- 07 januari 2016 
 
Aanstaande dinsdag 12 januari is er geen gezamelijke Vespers in de abdijkerk. Verder zijn de 
gebedsdiensten zoals gewoonlijk. 
 
     
 
 
 


