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Een dag met
Benedictus
15 oktober 2021
abdij Sint Benedictusberg
Vaals

Wat drijft jou als jonge leider?
Waar haal je je inspiratie vandaan?
Hoe reflecteer je op je eigen handelen?
Zomaar drie vragen die je in je rol als leider dagelijks bezighouden. Vragen die door de coronacrisis
extra gewicht krijgen, immers leven na of leven met corona vraagt veel van ons als samenleving en
zeker van jou als leider.
De abdij Sint Benedictusberg te Vaals is al decennialang een pleisterplaats voor de ziel. De
monniken leven met de regel van Benedictus. Zij aanvaarden het leven in alle eenvoud. Zij worden
gedreven door hun geloof, blijven op koers door het leven in een gemeenschap en raken dagelijks
geïnspireerd door Benedictus. Zij delen dat graag met jou in de hoop dat dit gesprek je raakt en
stimuleert op jouw eigen levenspad.
Wij nodigen jou, als jonge leider (tot ongeveer 40 jaar), van harte uit tot dit gesprek, tot deze dag
met Benedictus op vrijdag 15 oktober. We ontvangen je om 13.30 in de abdij en starten met een
korte dienst, de Noon. Daarna zal Vader Abt ons meenemen in de Benedictijnse levensstijl en zal hij
vanuit zijn rol als leider van de kloostergemeenschap een aantal essentiële
leiderschapsvraagstukken aanraken, waarin dienend leiderschap centraal staat. Dit is vervolgens een
mooie basis om met elkaar het gesprek aan te gaan. Onder welke omstandigheden is dienend
leiderschap succesvol? Wat maakt leiderschap voor u dienend? Wat maakt het extra moeilijk of juist
eenvoudig? Welke reflecties komen daarbij aan bod?
Om 17.00 uur nemen we gezamenlijk deel aan de Vesperdienst, met aansluitend een broodmaaltijd.
Deze dag met Benedictus eindigt rond de klok van 18.45 uur.
Ben je geïnteresseerd geraakt door onze vragen? Ben je op zoek naar verdieping en reflectie? Dan
zien wij je aanmelding graag tegemoet (via e-mail). Deelname aan deze dag is kosteloos.
Voor vragen kun je terecht bij het bestuur van de Vrienden van abdij Sint Benedictusberg:
vrienden@benedictusberg.nl
Namens de vrienden van de abdij:
Petra Dassen-Housen | Marjeanne Gerrickens | Giel Braun

