
Nieuwsberichten archief 2019 
 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 december 2019 

Komende vrijdag 3 januari 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 
19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 
gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 
van harte welkom! 

 

Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 24 december 2019 

Ingaande op disndag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op donderdag 26 
december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van 
alle getijden vindt u hier. 

 

Afwijkende getijden week 45 - 22 oktober 2019 

In week 45 zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op dinsdag 5 november is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Op donderdag 7 november, Hoogfeest Sint Willibrord, is de Noon om 14:00 en de Vespers 
om 17:00. 

 

Eerste vrijdag van de maand en Allerheiligen, Allerzielen - 22 oktober 2019 

Allerheiligen valt dit jaar op de eerste vrijdag van de maand. De Vespers is alleen met Lof. De 
litanie van het Heilig Hart en aanbidding zoals gewoonlijk op de eerste vrijdag van de maand 
vervalt! Op zaterdag 2 november Allerzielen: na de Hoogmis processie naar het kerkhof (bij 
goed weer) en crypte. 

 

Verminderde telefonische bereikbaarheid - 7 oktober 2019 

Vanwege onderhoud aan de stroomvoorziening hebben wij vandaag vanaf 8:00 uur geen stroom. 
Dit heeft o.a. tot gevolg dat wij telefonisch tot 16:00 uur niet bereikbaar zullen zijn. Vanavond 
zijn wij naar verwachting tussen 18:00 en 18:30 weer te bereiken. Excuses voor het ongemak! 

 

Musica Sacra Maastricht 2019: bezoek aan de abdij - 21 september 2019 

Op zaterdag 21 september ontving de abdij een bezoekers vanuit het festival Musica Sacra 2019 
voor een middagprogramma. Na viering van de Noon heeft V. Abt een lezing gehouden met 
betrekking tot het festivalthema bidden en smeken: hoe bidden een antwoord is en over hoe 
bidden en smeken in het Onze Vader tot uiting komt. De volledige tekst vindt u hier. In het 
atrium werd daarna een recital gegeven door de Duitse sopraan Irene Kurka. Zij bracht een 
aantal hedendaagse religieuze composities ten gehore, gevolgd door een informele ontmoeting 
van bezoekers en gemeenschapsleden. Een mooie en inspirerende middag! 

 

Annulering Vriendendag zaterdag 7 september - 1 september 2019 

Op vrijdagmorgen 30 augustus jl. is na een ernstige ziekte overleden de heer Stef-Jan 
Willard. Hij was sinds december 2013 voorzitter van het bestuur van de Stichting 
Vrienden van de abdij Sint Benedictusberg. De uitvaart zal zijn op zaterdag 7 



september aanstaande om 11 uur in de Heilig Hartkerk van de Edith Stein parochie 
te Vught. 

In verband hiermee is besloten om de eveneens voor 7 september geplande 
Vriendendag niet te laten doorgaan. Wij vragen uw gebed voor onze voorzitter en voor 
zijn familie.

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 1 september 2019 

Komende vrijdag 6 september is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 
19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 
gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 
van harte welkom! 

 

Afwijkende getijden op 19 t/m 21 augustus - 16 augustus 2019 

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op maandag 19 augustus worden om 18:00 uur de Metten van dinsdag gezongen. 
• Op dinsdag 20 augustus: de Lauden om 5:00 uur gevolgd door de Hoogmis (ca. 5:45 uur). 
De gelezen Mis om 7:00 uur vervalt. In plaats van de Priem Terts om 7:45 uur en een H.Mis om 
9:30 uur. Sext en Noon vervallen. Vespers ca. 18:30 uur en de Completen op de gewoonlijke 
tijd: 20:30 uur. 
• Op woensdag 21 augustus: Metten om 5:30, Lauden om 7:00 uur met nadien in de 
crypte ca. 7:30 H.Mis. De Priem vervalt, daarna wordt het gewone rooster weer opgepakt. 

 

Oriëntatie Weekend 23 - 25 augustus 2019 

Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat wil ik met mijn 
leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de wil van God en niet bang is 
voor de talenten en de mogelijkheden die Hij in je ziet. We bieden je de unieke kans om 
intensief een weekeinde met ons mee te leven... Meer 

 

Afwijkende getijden deze week vanwege Hoogfeest Maria Hemelvaart - 11 augustus 2019 

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op dinsdag 13 augustus is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Op donderdag 15 augustus, Hoogfeest Maria Hemelvaart, is de Noon om 14:00 en de 
Vespers om 17:00. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 juli 2019 

Komende vrijdag 2 augustus is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 
uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 
gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 
van harte welkom! 

 

Afwijkende getijden dinsdag en donderdag a.s. wegens Hoogfeest H. Benedictus - 8 juli 
2019 

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op dinsdag 9 juli is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Op donderdag 11 juli, Hoogfeest Sint Benedictus, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 
17:00. 



Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 juni 2019 

Komende vrijdag 5 juli is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 
uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 
gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 
van harte welkom! 

 

Afwijkende getijden dinsdag a.s. en Sacramentsdag - 15 juni 2019 

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op dinsdag 18 juni is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Op donderdag 20 juni, Sacramentsdag, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 17:00. 
LET OP: In de kerkberichten is vermeld dat de gelezen Mis in de crypte om 8:00 uur is. Dit is 
niet juist: de gelezen Mis vindt plaats na de Lauden, ca 7:10 uur. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 juni 2019 

Komende vrijdag 7 juni is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 
uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 
gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 
van harte welkom! 

 

Afwijkende getijden dinsdag a.s. en Hemelvaart - 25 mei 2019 

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op dinsdag 28 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Op donderdag 30 mei, Hemelvaart, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 17:00. 

 

Uitzondering op het getijdenrooster op 23 mei - 17 mei 2019 

In verband met onze jaarlijkse Mariabedevaart in de maand mei, zijn er géén Vespers op 
donderdag 23 mei a.s. in de abdijkerk. 

 

Open Kloosterdag - 9 mei 2019 

Op Zondag 19 mei is het Open Kloosterdag en zijn er doorlopende audiovisuele presentaties. 
Deze beginnen na de Noon (de gebedsdienst van 13:45 uur tot 14:00 uur) en eindigen ca. 16:45 
uur bij het luiden van de klokken voor de Vespers. Er is ook gelegenheid om met enige 
monniken van gedachten te wisselen. U kunt de Vespers bijwonen met aansluitend Lof met 
korte aanbidding van het Allerheiligste Sacrament (duurt tot ca. 17:40 uur). U hoeft zich niet 
aan te melden, wees welkom! 

 

Roepingenzondag: aanbidding - 9 mei 2019 

Komende Zondag 12 mei is het Roepingenzondag. Vanaf de Noon (op Zondag om 13:45 uur) is 
er uitstelling van het Allerheiligste met stille aanbidding in de abdijkerk. De aanbidding wordt 
afgesloten met de Vespers om 17 uur met aansluitend het Lof (einde ca. ca.17:40 uur). 
Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom! 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding - 27 april 2019 

Komende vrijdag 3 mei is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 
uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) - de eerste Vespers van het Hoogfeest van 



de kerkwijding (1968) - wordt de litanie van het H. Hart niet gebeden maar is er Lof gevolgd 
door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom! 

 

Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 11 april 2019 

Ingaande op Witte Donderdag 18 april tot de Terts van Paasmaandag op 22 april, zullen er 
enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. 
 
De belangrijkste aanpassingen zijn: 
• Witte Donderdag 18 april: Geen Eucharistie viering in de ochtend, geen Vespers. Mis van het 
Avondmaal des Heren om 17:30 uur. Vanaf ongeveer 19:15 uur hele avond aanbidding in de 
crypte. 
• Goede Vrijdag 19 april: Donkere Metten om 5:30 uur. De voordeur is open vanaf 5:15 uur. 
Geen Eucharistie viering in de ochtend. Herdenking van het Lijden des Heren om 15:00 uur. 
Geen Vespers. 
• Stille Zaterdag 20 april: Donkere Metten om 5:30 uur. De voordeur is open vanaf 5:15 uur. 
Geen Eucharistieviering in de ochtend, geen Completen. De Paaswake begint om 22:30 
uur met het onsteken van het nieuwe vuur in het atrium en duurt tot ca. 01:30 uur. 
 
Let op: dit overzicht is niet compleet. Volledig overzicht niet meer beschikbaar 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 30 maart 2019 

Komende vrijdag 5 april is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 
uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 
gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 
van harte welkom! 

 

Afwijkende aanvangstijd Completen zaterdag 30 maart - 30 maart 2019 

In verband met de ingang van de zomertijd wordt vanavond de Completen gevierd om 20:00 
uur i.p.v. 20:30 uur. 

 

Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 3 maart a.s. - 25 februari 2019 

Komende Zondag 3 maart 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 - 25 februari 2019 

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op maandag 4 maart is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Tijdens de Vastentijd t/m 18 april, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de 
donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 25 februari 2019 

Komende vrijdag 1 maart is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 
uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart 
gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is 
van harte welkom! 

 


