
Nieuwsberichten archief 2018 

 

Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 3 december 2018 

Ingaande op maandag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op 

woensdag 26 december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent.  

Overzicht van de tijden is niet meer beschikbaar. 

 

Interview V. Abt over oblaten - 25 november 2018 

In een uitgave van de Congregatie van het Heilig Sacrament (SSS, Jaargang 112|2018 nr 5) is een 

interview te vinden waarin V. Abt Adriaan Lenglet uitleg geeft over de wijze waarop klooster en 

abdij spiritualiteit uitgedragen kan worden in het allerdaagse leven. Zoals het bij de Karmelieten 

mensen van " de derde orde" zijn, zijn dit binnen de Benedictijnse spiritualiteit de oblaten. Het 

artikel vindt u via deze link: 

https://www.benedictusberg.nl/files/archief_2018/SSSinterviewVAbt_Jaargang112_5_2018.pdf

Zie ook de webpagina over oblaten https://www.benedictusberg.nl/geroepen_oblaten.html 

 

Afwijkende getijden deze week en in de Adventstijd - 25 november 2018 

Met ingang van 29 november t/m 20 december, zijn de tijden voor de Noon en Vespers 

op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur. 

 

Afwijkende getijden komende week - 28 oktober 2018 

In de komende week zijn er i.v.m. Allerheiligen op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 

• Op dinsdag 30 oktober is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 

• Op donderdag 1 november is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur. 

Op Allerzielen, 2 november, zijn de gebedstijden zoals gewoonlijk. 

 

Lezing V. Abt 6 oktober 2018 in het kader van het congres van de Associatio Sanctus 

Benedictus Patronus Europae - 12 oktober 2018 

Op zaterdag 6 oktober heeft Vader Abt een voordracht gehouden onder de titel Eerder dienen dan 

heersen voor de deelnemers aan het Congres van de Associatio Sanctus Benedictus 

Patronus Europae. De volledige tekst vindt u via deze link 

https://www.benedictusberg.nl/files/archief_2018/Voordracht%20V%20Abt_CongresASBPE_2

018.pdf. 

 



Lezing op 6 oktober a.s. in het kader van het congres van de Associatio Sanctus 

Benedictus Patronus Europae - 17 september 2018 

Op zaterdag 6 oktober zal na de Hoogmis (ongeveer na 15 minuten) in de kerk een voordracht 

worden gehouden door Vader Abt, onder de titel Eerder dienen dan heersen voor de deelnemers 

aan het Congres van de Associatio Sanctus Benedictus Patronus Europae. Iedereen is 

daarbij welkom. De voordracht is in het Nederlands maar een Duitse en Franse vertaling is 

voorhanden. 

 

Afwijkende getijden komende week - 18 augustus 2018 

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:  

• Maandag 20 augustus worden om 18:00 uur de Metten van dinsdag gevierd. 

• Op dinsdag 21 augustus zijn de Lauden om 5:00 uur , gevolgd door de H.Mis om 

ongeveer 5:45 uur. De stille Mis in de Crypte (normaliter om 7:00 uur) vervalt hiermee maar 

de Hoogmis om 9:30 uur gaat door zoals gewoonlijk. De Sext en Noon worden niet in de kerk 

gebeden. Om 18:30 uur (of later), worden de Vespers gebeden. 

• Op woensdag 22 augustus zijn de Metten om 5:30 uur, de Lauden om 7:00 uur met 

aansluitend een H. Mis in de Crypte en vervalt de Priem. 

 

Verplaatsing litanie van het H. Hart - 28 mei 2018 

Normaal gesproken wordt de litanie van het H. Hart met aansluitend aanbidding gehouden op de 

1e vrijdag van de maand. In verband met Sacramentsdag op 31 mei a.s. wordt de litanie en 

aanbidding verplaatst naar het hoogfeest van het H.Hart van Jezus op vrijdag 8 juni. 

 

Afwijkende getijden komende week - 22 mei 2018 

In de komende week zijn er in verband met de Heiligdomsvaart in Maastricht en de viering van 

Sacramentsdag op donderdag 31 mei (en niet zoals in de parochies op zondag 3 

juni!)op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 

• Op dinsdag 29 mei is de Noon om 13:30 uur en zijn er geen Vespers in de 

abdijkerk maar zingt de communiteit om 17:00 uur de Vespers in de Sint 

Servaasbaseliek in Maastricht. 

• Op donderdag 31 mei met processie na de Hoogmis (Hoogfeest Corpus Christi/ 

Sacramentsdag), de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur. 

 

 

 



50 jarig jubileum Kerkwijding - 5 mei 2018 

Afgelopen vrijdag werd met een plechtige eucharistieviering met hulpbisschop mgr. dr. Everardus 

de Jong het 50 jarig jubileum gevierd van de kerkwijding van onze Abdijkerk. De preektekst vindt 

u via deze link: 

https://www.benedictusberg.nl/files/archief_2018/Preek%20Kerkwijding%2050%20jaar%20ju

bileum_2018.pdf.  

De vermelding van de viering met een fotoimpressie in de nieuwsbrief van het Bisdom 

Roermond is helaas niet meer beschikbaar. 

 

Afwijkende getijden maand mei - 26 april 2018 

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 

• Op dinsdag 1 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 

• Op donderdag 3 mei is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur. 

• Op dinsdag 8 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 

• Op donderdag 10 mei (Hemelvaart) is de Vespers om 17:00 uur. 

 

Rozenkrans intentie voor de vrede in de wereld - 9 april 2018 

De Nederlandse bisschoppen hebben aan de religieuzen in ons land gevraagd om vandaag de 

rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Op deze dag wordt dit jaar het 

(verplaatste) feest gevierd van de Aankondiging des Heren (Maria Boodschap). Wij geven graag 

gehoor aan deze uitnodiging en wij nodigen U allemaal van harte uit zich bij ons aan te sluiten. 

 

Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 18 maart 2018 

Ingaande op Witte Donderdag 29 maart tot de Terts van Paasmaandag op 2 april, zullen er enkele 

gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. 

Overzicht van de tijden is niet meer beschikbaar. 

 

Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 11 februari a.s. - 9 februari 2018 

Komende Zondag 11 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! 

 

Tafelgesprek op Zondag 11 maart - 9 februari 2018 

Als vervolg op de zeer gewaardeerde tafelgesprekken, die afgelopen jaren werden gehouden, is 

op Zondag Laetare 11 maart a.s. weer een gelegenheid voor geïnteresseerden om verder te 



praten over het evangelie van de dag. De gesprekken vinden plaats na de Hoogmis tussen 

11:15 en 12:00 uur. U bent van harte welkom! 

 

Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 05 februari 2018 

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 

• Op maandag 12 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 

• Tijdens de Vasten t/m 22 maart, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de 

donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur. 
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