
Nieuwsberichten archief 2020 
 

Geen litanie en Aanbidding komende vrijdag - 28 december 2020 

Dit jaar valt de eerste vrijdag van de maand op 1 januari, het Hoogfeest van de Moeder Gods. 
Er zal dan géén litanie en Aanbidding zijn, maar de Vespers met aansluitend kort Lof van 
het feest. 

	

Aanpassing aanvangstijd Vespers komende donderdag - 28 december 2020 

Deze week is op donderdag de Vespers op iets andere tijden dan u gewend bent, namelijk om 
17:00 uur i.p.v. 18:00 uur. 

	

Kerstboodschap V Abt - 24 december 2020 

De kerstboodschap van Vader Abt beschikbaar op de site van Kerkdienst gemist. [item 
niet meer beschikbaar] 

 

Kerstvieringen - 17 december 2020 

In de abdij zullen de Kerstvieringen doorgang vinden zoals eerder gemeld: 
 
Alle vieringen zijn bij te wonen. Echter voor het bijwonen van de Nachtmis op 24 
december (vol), de Hoogmis op 1e Kerstdag en de Hoogmis op 2e Kerstdag zijn de 
beschikbare plaatsen beperkt en is reseveren verplicht! Voor alle andere vieringen is 
geen reservering nodig. […] 

 

Gastenkwartier gesloten i.v.m. het coronavirus - 17 december 2020 

Vanwege de afgekondigde lockdown zien wij ons genoodzaakt het gastenkwartier te sluiten, in 
ieder geval tot 19 januari 2021. Wij hopen op uw begrip en weten ons in gebed met u 
verbonden! 

	

Aanpassingen aanvangstijd Completen - 10 december 2020 

Ingaande 12 december 2020 zullen de Completen voortaan om 20:00 uur beginnen i.p.v. 
20:30 uur. Dit geldt dus niet meer alleen voor de zaterdagen. zoals eerder aangekondigd, maar 
voor alle dagen! 

	

Gastenkwartier en het coronavirus - 3 december 2020 

Het gastenkwartier is weer open maar wel voor een beperkter maximaal aantal personen dan 
normaal gesproken het geval is. Voor reserveringen neemt u contact op met de gastenpater 
[…]. 

	

	

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 november 2020 



Komende vrijdag 4 december 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! 

	

Aanpassingen aanvangstijd Completen op zaterdagen - 24 november 2020 

Ingaande 28 november 2020 zullen de Conpleten op de zaterdagen om 20:00 uur beginnen 
i.p.v. 20:30 uur. Op de andere dagen van de week blijft de aanvangsttijd 20:30 uur. Zie voor 
het overzicht van alle getijden onder 
https://www.benedictusberg.nl/files/vieringen/Rooster%20gebedsdiensten.pdf. 

	

Tijdelijke aanpassingen getijden op donderdagen - 24 november 2020 

Deze week en in de Adventstijd zijn op donderdag de getijden op iets andere tijden dan u 
gewend bent: 
 
•		De	Noon	om	14:00	uur	i.p.v.	13:30	
•		De	Vespers	om	17:00	uur	i.p.v.	18:00	uur	

	

Update omtrent CoVID-19 / corona-maatregelen - 6 november 2020 

De abdij blijft geopend voor bezoek en alle diensten kunnen bijgewoond worden. Wel wordt 
van u verwacht dat u onze "huisregels" ten harte neemt. Voor de aanwijzingen bij een bezoek 
aan onze abdij: 
https://www.benedictusberg.nl/files/archief_2020/CoVID19_huisregels_voordeur_oktober2
020.pdf		
Wilt u een dienst bijwonen: 
https://www.benedictusberg.nl/files/archief_2020/CoVID19_huisregels_deurkerkcrypte_okt
ober2020.pdf voor aanvullende informatie. 

	

Gastenkwartier gesloten i.v.m. het coronavirus - 5 november 2020 

In verband met de verstrenging van de gedeeltelijke lockdown en onze retraiteweek later deze 
maand zien wij ons helaas genoodzaakt om het gastenkwartier in ieder geval voor de maand 
november te sluiten. Wij hopen op uw begrip en weten ons in gebed met u verbonden! 

	

Mededeling over vrijdag 6 november - 1 november 2020 

Vanwege het Hoogfeest van Sint Willibrord op zaterdag 7 november, is er op vrijdag 6 
november geen litanie en Aanbidding zoals gewoonlijk op de 1e vrijdag van de maand. Wel is 
er een korte aanbidding zoals op Zondagen op zaterdag 7 november aansluitend op de Vespers 
van het feest. 

	

Memoriam bij de uitvaart van p. Jan Smeets - 19 oktober 2020 

Op woensdagochten 14 oktober is rustig ingeslapen onze dierbare medebroeder pater Jan 
Smeets. Op zaterdag 17 oktober heeft de uitvaart plaatsgevonden en is p. Jan ten ruste gelegd 
op ons kerkhof. Voor het afscheidswoord, welke door Vader Abt Adr. Lenglet is uitgesproken: 
https://www.benedictusberg.nl/files/archief_2020/Memoriam%20p%20JS_2020.pdf  
Voor het gedachtenisprentje: 



https://www.benedictusberg.nl/files/archief_2020/Gedachtenisprentje%20p%20Jan%20Sm
eets_2020.pdf  
Wij vragen uw gebed om zijn zielerust. 

	

Omtrent CoVID-19 / corona-maatregelen - 18 oktober 2020 

Vooralsnog blijft de abdij geopend voor bezoek en kunnen alle diensten bijgewoond worden. 
Wel wordt van u verwacht dat u onze "huisregels" ten harte neemt. […] 

	

Afwijkende tijd H Mis op a.s. maandag 19 oktober - 15 oktober 2020 

Op maandag 19 oktober is er in de abdijkerk een uitvaart in strikt persoonlijke kring 
om 10:00 uur. De abdijkerk is dan niet toegankelijk voor andere kerkgangers. 
Desgewenst kan de H. Mis wel gevolgd worden in de crypte, waar ook de communie 
uitgereikt zal worden. De sext zal om 12:30 zijn i.p.v. 12:15 uur. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 26 september 2020 

Komende vrijdag 2 oktober 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! 

	

Vriendendag 2020 via livestream - 8 september 2020 

Op zaterdag 5 september is een geslaagde "digitale" Vriendendag gehouden. De opname 
link is niet meer beschikbaar. Vanwege de galm in de kerk is de inleiding lastig tot niet 
te verstaan. De tekst : 
https://www.benedictusberg.nl/files/archief_vriendenabdij/Vriendendag_Welkomstwo
ord_2020.pdf. 

 

Vriendendag 2020 via livestream - 29 augustus 2020 

Op zaterdag 5 september is de Vriendendag gepland, vanwege de coronamaatregelen dit 
jaar is er geen bijeenkomst in de abdij maar is er een programma via livestream te 
volgen. Voor meer link niet meer beschikbaar 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 augustus 2020 

Komende vrijdag 4 september 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 deze week - 17 augustus 2020 



Op dinsdag 18 augustus worden Sext en Noon privé en dus niet in de kerk gebeden. 
De Vespers is om 18:30 i.p.v. 17:00 uur 

	

Geven via Givt - app op Kerkdienstgemist.nl - 10 augustus 2020 

Een deel van onze gebedsdiensten zijn dagelijks te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Sinds 
vorige week is het mogelijk om digitaal mee te doen aan de collecte via de Givt-app. Deze is 
rechtsonder in het scherm te vinden. Indien u er gebruik van gaat maken: alvast hartelijk dank 
voor uw gift! 
Geven via Givt is bedoeld als vervanging van de collecte in de H. Mis. Wilt u vanuit een ander 
motief een donatie doen aan de abdij? Kijkt u dan onder 
https://www.benedictusberg.nl/donatie.html	
voor informatie om rechtstreeks te geven en misschien van belastingaftrek gebruik te kunnen 
maken. 

	

Abdijwinkel Sint Gregorius is online - 10 augustus 2020 

Sinds enkele weken is de abdij winkel Sint Gregorius ook on-line beschikbaar. Weliswaar zijn 
nog niet alle artikelen die wij in voorraad hebben on-line gezet, het is al de moeite waard om 
eens een kijkje te nemen: https://www.sintgregorius-abdijwinkel-benedictusberg.nl/	
of klik in de navigatiebalk bovenaan op deze pagina op "winkel". 

	

Oriëntatie Weekend 18 - 20 september 2020 

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. 

Heb je wel eens gedacht of een verlangen gevoeld dat God je roept om monnik te 
worden? Je leven als lofzang aan Hem op te dragen? Maar dat je er geen beeld bij hebt 
hoe je leven er dan uit zal zien? 

We bieden je een unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven. 

 

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 juni 2020 

Komende vrijdag 3 juli 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! 

	

Mededeling 14 juli 2020 

Vanaf 1 juli kunnen de vieringen weer bijgewoond worden. Reserveren is niet meer 
nodig. In de bovenkerk kunnen maximaal 50 personen per dienst plaatsnemen in de 
kerkbanken. Mocht daar geen plaats zijn, kunt u de Hoogmis volgen in de Crypte. Daar 
wordt ook de communie uitgereikt. 

Bij deelname gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht neemt zoals: bij 
klachten thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, en dat u de aanwijzingen opvolgt 
voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op de 
betreffende plaatsen. 



 

Gastenkwartier weer opengesteld - 20 juni 2020 

Het gastenkwartier is weer open, hetzij het voor een beperkter maximaal aantal personen. 
Voor reserveringen neemt u contact op met de gastenpater […] 

	

Uitzendingen vinden weer normaal doorgang - 12 juni 2020 

Onderhoud van de apparatuur is doorgevoerd en de uitzendingen zullen zoals aangekondigd 
doorgaan. 

	

Afwijkende getijden i.v.m Sacramentsdag - 7 juni 2020 

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op dinsdag 9 juni is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Opdonderdag 11 juni zijn de Noon en Vespers met aansluitend Lof om14:00 resp. 17:00 
uur. 

	

Bijwonen vieringen - 28 mei 2020 

Vanaf 1 juni met ingang van de Hoogmis, kunnen de vieringen weer bijgewoond worden, al 
is het helaas nog maar voor een beperkt aantal. Van tevoren aanmelden voor de Hoogmis en 
Vespers is daarom verplicht. Daarvoor kunt u zich in persoon aanmelden bij de portier of 
kunt u telefonisch contact opnemen [..] 

	

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 mei 2020 

Komende vrijdag 5 juni 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! Denkt u er wel aan zich aan te melden (zie bericht 28 mei)? 

	

Roepingenzondag: aanbidding - 2 mei 2020 

Komende Zondag 3 mei is het Roepingenzondag. Vanaf de Noon is er stille aanbidding van het 
Allerheiligste in de abdijkerk. De aanbidding wordt afgesloten met de Vespers om 17 uur met 
aansluitend het Lof. U kunt de vieringen en aanbidding volgen via de website  
https://www.benedictusberg.nl/vieringen.html	of  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg  vanaf 13:45 (Noon op 
Zondag) tot ongeveer 17:45 uur.	

	

Benedictusberg in de media - 29 april 2020 

Korte impressie door de WDR voor het programma Lokalzeit aus Aachen, over de architectuur 
van onze Abdij. Beschikbaar tot 6 mei op link: niet meer beschikbaar (vanaf 23 minuten 18 
seconden). 

	

Storing uitzendingen opgelost - 9 april 2020 



De oorzaak is gevonden en opgelost. We wensen u veel devotie en inspirerend Paastriduum toe! 
Link niet neer beschikbaar . 

	

Mededeling over storingen uitzendingen vieringen - 5 april 2020 

Het volgen van de uitzending gaat helaas nog niet vlekkeloos. Als de speler hapert, kunt u 
proberen de pagina te verversen en opnieuw het afspelen starten. We proberen z.s.m. de 
oorzaak hiervan te achterhalen en hopelijk op te lossen. 

	

Vieringen live te volgen via internet - 4 april 2020 

Met ingang van 5 april zullen vieringen via internet te volgen zijn. U kunt live meekijken met 
de dagelijkse Terts en Hoogmis via onze website op 
https://www.benedictusberg.nl/vieringen.html 
U kunt ook meekijken op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1972-Abdij-Sint-Benedictusberg  
Daar vindt u onder de Abdij een agenda waar alle geplande vieringen aangegeven 
staan. Let op: in tegenstelling wat de naam van de site doet vermoeden, zijn de 
vieringen niet op een later tijdstip terug te zien! 
Voor deze week staan gepland: Palmzondag 9:30 uur, Witte Donderdag 17:30 uur, Goede 
Vrijdag 15:00 uur, Paaswake 22:30 uur en Paaszondag 9:30 uur. 

 

Toegankelijkheid abdij en plechtigheden van de Goede Week - 28 maart 2020 

Vanaf een half uur vóór aanvang van de grote vieringen in de Goede Week (Palmzondag, Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Eerste Paasdag) zal de abdij geheel niet 
toegankelijk zijn tot na afloop van de plechtigheden. 

	

Mededeling i.v.m. het coronavirus - 27 maart 2020 

Tot onze grote spijt kunnen wij tot nader bericht geen gelovigen meer toelaten bij al onze 
vieringen, noch in de abdijkerk, noch bij de stille H. Mis in de crypte. Wij bidden voor U 
allen dat Gods zegen U langs andere wegen mag bereiken. 
 
De crypte blijft overdag voor persoonlijk gebed geopend tussen 8:30 en 18 uur. Daarvoor 
kunt U aanbellen, eveneens indien U een persoonlijke afspraak heeft of iets te bezorgen. 

	

Gastenkwartier gesloten i.v.m. het coronavirus - 27 maart 2020 

In verband met het coronavirus zien wij ons helaas genoodzaakt om het gastenkwartier te 
sluiten tot nader bericht. Wij hopen op uw begrip en weten ons in gebed met u verbonden! 

	

Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 23 februari 2020 

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden: 
• Op maandag 24 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur. 
• Tijdens de Vastentijd t/m 9 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 - 2 maart 2020 



Komende vrijdag 6 maart 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! 

	

Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 februari 2020 

Komende vrijdag 7 februari 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! 

	

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.  
Overzicht gebedstijden is niet meer beschikbaar 

	

 


