
Nieuwsberichten archief 2017 
 
Afwijkende getijden tijdens Kerstmis 2017 - 26 december 2017 
 
Graag vragen wij uw aandacht dat vanavond de completen <b>een half uur vroeger dan gewoonlijk, 
namelijk om 20:00 uur </b>worden gebeden. 
       
Vanaf morgen zijn de getijden weer zoals gewoonlijk. 
 
Overzicht van de tijden is niet meer beschikbaar. 
 
 
Afwijkende getijden donderdag a.s. en de Advent - 27 november 2017 
 
Tot aan Kerstmis gelden er op donderdag aangepaste gebedstijden, namelijk dat de  Noon en Vespers op 
de donderdag zoals op de andere weekdagen zijn: respectievelijk 14:00 en 17:00 uur . 
 
 
Voordracht V. Abt bij uitreiking Martin Buber Plaquette - 23 november 2017 
 
Op 17 november 2017 vond in de abdij van Rolduc de uitreiking van de Martin Buber Plaquette 2017 plaats, 
tijdens het Euriade-Youth in Dialogue evenement. Vader Abt Adriaan Lenglet was één van de drie 
laudatoren die de ontvanger, pater Shay Cullen SSC, toesprak.  
 
Pater Shay Cullen SSC ontving deze prijs vanwege zijn jarenlange strijd voor de waardigheid van kinderen, 
meisjes en vrouwen op de Filippijnen.  
 
De (engelse) tekst van de toespraak vindt u  via deze link: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2017/Voordracht%20V%20Abt_Uitreiking%20Martin%20Bu
ber%20Penning2017.pdf 
 
 
Voordracht V. Abt op de Vriendendag - 9 september 2017 
 
Onder de titel De betekenis van Tradities in vloeibare tijden heeft V. Abt een korte inleiding gegeven op de 
tafelgesprekken die vervolgens werden gehouden. Dit alles in het kader van de jaarlijkse Vriendendag, 
afgelopen zaterdag in de abdij. 
 
De tekst vindt u via deze link: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2017/Voordracht%20V%20Abt_Vriendendag%202017.pdf 
 
 
Verkeershinder Rijksweg op 25 juni - 23 juni 2017 
 
Komende zondag is er ivm een demonstratie verkeershinder te verwachten op de N278, de Rijksweg 
Maastricht - Vaals. Kijkt u voor meer informatie op de website van de gemeente Vaals 
http://www.vaals.nl/actueel/nieuws_3639/item/verkeersmaatregelen-op-25-juni-ivm-demonstratie-
menselijke-ketting-tihange_18982.html. 
 
 
Engelse versie website beschikbaar • English version available- 12 juni 2017 
 
Vanaf vandaag is er ook een engelse versie beschikbaar van de website • An english version of the website is 
available : http://www.benedictusberg.nl/english/index.html 
 
 
Conferenties over de H.Geest op Radio Maria - 30 mei 2017 
 
Op 31 mei, 1 en 2 juni worden door radio Maria drie toespraken van pater Prior over de Heilige Geest 
uitgezonden als een Pinksterretraite. Elke dag om 13.15 uur zijn deze te beluisteren en er is een herhaling 
om 20.30 uur. De drie toespraken zijn ook nadien te beluisteren op de site  van Radio Maria.  U vindt de 
lezingen onder deze link: http://www.radiomaria.nl/?page_id=8495.  



 
Leest u liever dan vindt u de teksten via de link: 
http://www.benedictusberg.nl/files/archief_2017/Conferenties%20over%20de%20H.Geest_2017.pdf 
 
 
Open Kloosterdag 2017 - 15 mei 2017 
 
In het kader van de Open Kloosterdagen 2017, is de abdij Sint Benedictusberg op Zondag 11 juni 2017  te 
bezoeken.   Van 14:00 uur tot 17:00 uur zal in de ontvangstkamer een doorlopende powerpoint- en 
videopresentatie zijn over de abdij en het leven in het klooster. Per ongeveer 30 minuten dat een voorstelling 
duurt, is er plaats voor 20 à 25 personen in deze ruimte. Om 17:00 uur kan men deelnemen aan de Vespers en 
aansluitend Lof, wat tot ongeveer 17:40 zal duren.  Aanmelden is niet nodig. 
 
  
Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 11 april 2017 
 
Ingaande op Witte Donderdag 13 april tot de Terts van Paasmaandag 17 april, zijn de gebedstijden 
aangepast . Overzicht niet meer beschikbaar.  
 
 
Website pagina's Vrienden van de Abdij beschikbaar - 28 maart 2017 
 
Per vandaag zijn de pagina's van de stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg beschikbaar. U 
vindt de informatie van en over de Vrienden onder het thema Geroepen. Link: 
http://www.benedictusberg.nl/geroepen_vriendenvandeabdij.html    
 
 
Derde tafelgesprek op Zondag 19 maart - 16 maart 2017 
 
Als vervolg op de zeer gewaardeerde tafelgesprekken, die afgelopen jaren werden  gehouden, is er komende 
Zondag weer een gelegenheid voor geïnteresseerden om verder te praten. De gesprekken vinden plaats op 
Zondag Laetare 19 maart 2016, na de Hoogmis tussen 11:15 en 12:00 uur. U bent van harte welkom! 
     
 
Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 26 februari a.s. - 20 februari 2017 
 
Komende Zondag 26 februari is er 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 maandag a.s. en de Vastentijd - 20 februari 2017 
 
In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
•  Op maandag 28 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. 
           
 
Uitbreiding website - 24 januari 2017 
 
Onder het thema Geroepen zijn een aantal nieuwe pagina's verschenen. Naar verwachting volgen 
binnenkort ook de informatiepagina's over de stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg.  
     
 
 
 


