
Het jaar 2022 loopt ten einde. Er is in de wereld veel gebeurd. 

Oorlog, klimaat, energie, ze zorgen voor een aanhoudende stroom 

crisismomenten. Ze doen ons ook beseffen hoezeer we met elkaar 

verbonden zijn en elkaar nodig hebben. Hoezeer we  een omkeer 

van hart nodig hebben, hoezeer we nood hebben aan een nieuw 

begin. 

God heeft ons menszijn gedeeld. Zijn vrede tastbaar gemaakt.  

De advent en Kerstmis nodigen ons uit het nieuwe begin van 

Godswege te vieren, ook als we het nog niet zien. Het te vieren en 

er uit te leven.  

Dat God ook in ónze geschiedenis mens mag worden: 

Zalig Kerstmis toegewenst van zr Martha en heel de gemeenschap! 

 

 

In en rondom onze abdij aan de Zandheuvel is in het voorbije jaar veel veranderd.  

Met onze kerstwens geven wij u graag een inkijkje in de belangrijkste gebeurtenissen die bij 

ons hebben plaatsgevonden.  

 

Kleine kroniek van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout 

 

Oplevering van de bouw en verhuizing 

Vrijdag 18 februari, een jaar na het officiële begin van 

de renovatie van het oudere gedeelte van onze abdij en 

het gastenhuis, werd ons gerenoveerde klooster 

opgeleverd. Na een gebedsdienst die zowel door de 

zusters als de bouwers werd bijgewoond en een 

rondgang door het gerenoveerde gedeelte was het 

moment van de formele oplevering, waarbij abdis, raad 

en aannemers een dronk uitbrachten op de goed verlopen 

werkzaamheden en de toekomst van onze gemeenschap. 

Zaterdag 26 februari was er ’s ochtends gelegenheid voor de bouwlieden en hun partners om 

het resultaat te bezichtigen, en ’s middags konden onze personeelsleden en vrijwilligers met 

hun partners het gerenoveerde huis bekijken.. Het deed ons goed te merken hoezeer ze met 

ons meeleefden.  

 

De oplevering betekende niet het einde van de 

werkzaamheden, er waren nog vele punten n    af te 

werken. Maar we konden starten met het 

schoonmaken van de ruimtes waarbij wij hulp 

kregen van een enthousiaste groep vrijwilligers die 

van aanpakken wist. Zo kon op 3 maart de hele 

gemeenschap met hulp van een welwillend 

verhuisteam en tal van vrijwilligers en verzorgsters 

van de ziekenafdeling de overstap maken naar het gerenoveerde huis. ‘s Avonds gebruikten 

we het souper in onze nieuwe refter, en konden in onze ‘nieuwe’ cel  slapen.  

 

In april werd bouwkundig een harde scheiding gemaakt tussen het gedeelte dat abdij blijft, en 

het gedeelte dat verkocht is aan Stichting ‘t KloosterHuys Vredeoord. Deze stichting richt het 

huis in als appartementencomplex voor mensen met een mentale en/of meervoudige handicap. 
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Onze eigen  gastenhuis kon met ingang van 16 mei zijn deuren heropenen. We mochten 

sindsdien vele gasten verwelkomen: nieuwe gasten en bekende, die blij waren dat zij hun 

opgeknapte ‘oude’ klooster weer konden bezoeken.  

 

Op pinksterzondag 5 juni was het huis voldoende 

opgeruimd en ingericht om er de zegen van de 

Allerhoogste over af te smeken. Met gebed en zang 

trokken wij door ons huis en werden de gerenoveerde of 

nieuwe ruimtes zoals sacristie, bibliotheek, recreatiezaal, 

keuken, refter, wasserij, gastenhuis en niet te vergeten de 

wooncellen door de abdis rijkelijk met wijwater 

besprenkeld. De middag werd afgesloten met een 

communautaire bijeenkomst in de recreatiezaal waar ons 

koffie, thee en wat lekkers wachtte.  

Na de Vespers was er een onaangename verrassing: na het 

wijwater bleek het de beurt aan het hemelwater. Er bleek 

een grote lekkage te zijn in het gedeelte van de nieuwe 

refter, en tot het avondmaal moest er gedweild worden. 

Het heeft even geduurd voor de oorzaak werd gevonden, 

maar inmiddels is de refter echt waterdicht!  

 

Gemeenschap 

Samen met zr Mirjam Hoogenbosch 

verheugden wij ons, toen zij op 24 april, 

Beloken Pasen, haar plechtige geloften 

uitsprak. Na ruim 30 jaar kanunnikes 

van het Heilig Graf te zijn geweest, 

kwam zij in 2018 naar onze abdij, toen 

het klooster in Maarssen gesloten werd. 

Met het door haar gekozen devies 

‘Christus is uw leven’ (Kol. 3,4) zet zij 

nu haar kloosterleven voort onder de 

Regel van Benedictus.  

 

 

Donderdag 24 maart vierden wij het heuglijke feit dat twaalf en een half jaar geleden  

zr Martha Verstraeten als onze abdis was ingezegend. ’s Middags was er thee en een lekkere 

versnapering in de recreatiezaal waarna zr Irene, onze priorin, ons uitnodigde om een bezoek 

te brengen aan de kapittelzaal. Hier wachtte ons een verrassing: de portrettengalerij van 

abdissen was aangevuld met een schilderij van zowel zr Martha als van zr Benedicta 

Meulenberg, de vorige abdis van ons klooster.  

 

Op 5 juni, Pinksterzondag, vierden ook we de zeventigste verjaardag van de professie van  

zr Agnes van Griensven, de derde abdis van onze gemeenschap.  

Vier maanden later, op het feest van de Aartsengelen, mocht ook zr. Lucie Gimbrère bij 

gelegenheid van haar 70-jarig professiefeest een speciale zegen ontvangen. 
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Overlijden 

Wij moesten dit jaar van drie zusters afscheid nemen. 

 Zr Hannah Drost-van Spaendonck overleed 2 maart, daags voor onze 

verhuizing, op de gezegende leeftijd van 97 jaar. In de Goede Week van 

2021 woonde zij op de verpleegafdeling van Maria-oord, een klooster van de 

zusters franciscanessen in Dongen. Nu beleefde zij op Aswoensdag haar 

grote Pasen. Dankbaar voor haar leven hebben we op maandag 7 maart de 

uitvaartliturgie gevierd in aanwezigheid van haar vijf kinderen en partners, 

haar vele kleinkinderen en achterkleinkinderen en tal van verzorgsters en 

andere gasten.  

Het was een bijzondere uitvaart: allerlei ruimten werden voor het eerst (weer) gebruikt. De 

nieuwe grote spreekkamer en de hal van de kerk bleken uitstekend te functioneren om mensen 

gastvrij te ontvangen. 

 

De nacht na de uitvaart van zr. Hannah werden wij midden in de nacht 

opgeschrikt door alarm op de ziekenafdeling. De ziekenzuster kon nog 

net abdis en de raadsleden rond zr. Dymphna Bulkmans verzamelen, 

toen deze, omringd door ons gebed, rustig insliep. In januari had zij de 

hoge leeftijd van 101 bereikt. Zij had erg naar de verhuizing uitgezien, 

en de ontwikkelingen in de bouw op de voet gevolgd. Ze was blij toen 

ze door een neef, een van onze vrijwilligers, verhuisd mocht worden. 

Ze had de ‘overtocht’ gehaald! Helaas heeft ze slechts enkele dagen in 

haar nieuwe cel mogen doorbrengen. Ze heeft de andere overtocht 

volbracht. Wij missen in haar een zuster die vanuit haar lange 

monastieke leven vaak een stukje wijsheid of een mooie tekst op begeesterende wijze kon 

aanreiken.  

 

Ruim zeven maanden later, op 13 oktober, ontviel ons zr Clara van Liemt die anderhalve 

maand voor haar 95e verjaardag het aardse voor het eeuwige inwisselde. In augustus was zij 

erg ziek en daarna meer dan voorheen bedlegerig. Uiteindelijk 

overleed ze aan de gevolgen van een val waarbij zij een 

heupfractuur opliep. Terwijl de gemeenschap in de vespers Psalm 

87 zong met de zinsnede ‘En zij zingen, dansend hun reidans: al 

mijn bronnen ontspringen in U’, gaf zij haar adem terug aan haar 

Schepper. Wij vonden het heel treffend voor iemand die zich 

tijdens haar leven zo in de psalmen heeft verdiept ! Dinsdag 18 

oktober namen wij, medewerksters van de  thuiszorg die zr Clara in 

de loop der jaren hadden verzorgd, familieleden en kennissen 

afscheid van zr Clara en toen wij haar naar haar laatste rustplaats 

op ons kloosterkerkhof brachten, zette de zon ons allen in het klare 

herfstlicht.   

  

EBCR: de nieuwe congregatie 

De bouw bracht in ons leven zowel letterlijk als figuurlijk heel wat stof teweeg, maar we 

richtten onze aandacht dit jaar ook op de opbouw en ontwikkeling van de nieuwe congregatie 

oftewel de European Benedictine Congregation of the Resurrection waarvan wij sinds 

augustus vorig jaar deel van uitmaken. Maandag 28 maart vertrokken zr Martha en zr Simone 

– laatstgenoemde als gedelegeerde - naar Omberg in Zweden om daar deel te hebben aan het 

Generaal Kapittel. De zusters thuis volgden de openingsceremonie via internet. Vrijdag 1 

april lieten zr Martha en zr Simone per mail weten dat soeur Myrèse Dupagne van Hurtebise 
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was gekozen als eerste presidente van de congregatie. Tevens werden de vier raadsleden van 

de congregatie gekozen en ’s zaterdags werden er zusters voor diverse commissies benoemd. 

Ook de slotceremonie werd door ons via internet bekeken en dinsdag 5 april laat in de middag 

mochten wij zr Martha en zr Simone, moe van de reis maar rijk aan ervaringen door de 

uitwisseling met andere oversten en gedelegeerden, weer in ons midden ontvangen. In de 

maanden die volgden gingen wij in onze communiteit met elkaar in gesprek over de vorming. 

Hoe hebben wij deze zelf ervaren en wat hebben wij de congregatie aan talenten of gaven in 

dit opzicht te bieden waren vragen die aan de orde 

kwamen. Intussen neemt onze novice zr Julian vanaf 

21 oktober wekelijks deel aan een digitaal 

lesprogramma over de Regel van Benedictus dat 

verzorgd wordt door Sr. Manuela van Alexanderdorf.  

Voor zr Julian is dit een prachtige gelegenheid om zowel de Regel van onze Vader Benedictus 

als de novicen van andere kloosters van de congregatie beter te leren kennen.   

 

Vorming 

Door de verhuisdrukte waren er minder expliciete vormingsmomenten: dit jaar was een 

oefening in loslaten… 

Begin dit jaar gaf zr Martha ons naar aanleiding van ons devies twee conferenties over 

respectievelijk psalm 122 en psalm 132 waarin het thema van thuiskomen, het zich vestigen 

aan de orde kwam. In het najaar hervatte zij haar conferenties. Doordat er inmiddels drie 

zusters zijn gestorven hadden de eerste conferenties de levensloop van onze zusters als 

onderwerp. In voorbereiding op de plechtige professie van zr Mirjam gaf pater Johan te Velde 

van de Sint Willibrordsabdij uit Doetinchem twee conferenties over de professieliturgie.  

In juni gaf zr Columba twee conferenties over de levensloop van de dit jaar heilig verklaarde 

karmeliet Titus Brandsma. Deze conferenties kregen in oktober een vervolg toen prof. dr. 

Inigo Bocken ons enthousiasmeerde met een conferentie over de spiritualiteit van Titus 

Brandsma, toegespitst op de Diesrede uit 1932, waarmee deze zijn rectoraat aanving.  

Van 18 tot en met 25 juli hielden wij onze jaarlijkse retraite. In verband met de drukte die de 

bouwactiviteiten met zich meebracht was gekozen voor een stilteretraite. Onder begeleiding 

van Theresia de Meijer en Pieter Domen gaven we ons over aan de contemplatieve 

oefeningen in de stijl van Franz Jalics. Door ons oor te luisteren te leggen in de stilte van ons 

hart en de luister van de natuur kwamen wij dichter bij God en dichter bij onszelf. De retraite 

werd afgesloten met de aanbidding van het heilig Sacrament in de kerk. Het samen bidden en 

de rust in huis werd door de meeste zusters als een weldaad ervaren. 

Zr Julian en zr Mirjam volgden ook dit jaar de lessen over de kerkvaders in Gent, wat voor  

beiden een verrijking is om zo dieper kennis te maken met de bronnen van ons geloof. 

Zr Julian  de VONK-sessies (lessenreeks voor monialen en monniken in vorming,  

georganiseerd door het Westmalleverband). In januari was het thema Oude Testament, in mei 

oude monastica en in september lectio divina. Gelukkig werden de coronabeperkingen in de 

loop van dit jaar opgeheven en waren in mei en september weer fysieke bijeenkomsten 

mogelijk in respectievelijk de abdijen van Westmalle en Chevetogne. 

Zr Hildegard nam in juni deel aan het colloquium over de menswording van God dat in 

Drongen(B) werd georganiseerd en waar zij sprak vanuit het werk van metropoliet Johannes 

Zizioulas. De theologie van Zizioulas blijft haar boeien, en ze laat velen delen in die rijkom 

door conferenties zowel in het gastenhuis als daarbuiten.  

 

Het zijn de laatste dagen voor Kerstmis: we bereiden ons voor op de komst van het Licht.  

Dat God bij ons en u een thuis mag vinden in 2023!  

EUROPEAN 
BENEDICTINE 
CONGREGATION 
OF THE RESURRECTION 


