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Levenslessen van de monniken van de Abdij van Egmond

Waar haalt u nog uw bezieling vandaan voor uw werk in de parochie? Uit welke bron put 
u? Wat kunt u doen om de weg terug naar uw bron te vinden en het parochiewerk met 
bezieling te kunnen doen? 
Op vrijdag 3 oktober is er een prachtige kans om op zoek te gaan naar antwoorden 
samen met de monniken van de Abdij van Egmond. 
U bent een dag lang te gast bij de Benedictijner monniken van de St. Adelbertabdij 
in Egmond-Binnen . Zij vertellen hoe zij hun inspiratie levend houden. Zij gaan ook in 
gesprek met u. Ze vieren de stilte van het gebed met u en ze geven u de kans op zoek te 
gaan naar de monnik in uzelf. Want deze unieke dag leert u stappen te zetten die u in de 
abdij kunt leren en daarna mee kunt nemen naar het drukke leven van alledag. De gids 
op deze dag is Leo Fijen die dit jaar elke zaterdag op Nederland 2 het klooster ingaat en 
zijn lessen met u zal delen.

Een bijzondere dag waar u inspiratie op doet voor uw werk in de parochie en voor uw 
leven. Het kan een nieuw begin zijn op weg naar de bron in uzelf die er altijd is maar die 
soms opnieuw ontdekt moet worden.

Voor meer informatie kijkt u op www.benedictushof.nl, cursusprogramma, 
kloosterdagen met Leo Fijen.

Datum  : vrijdag 3 oktober 2014 van 10.00 - 17.30 uur
Aanmelden : via www.benedictushof.nl, cursusprogramma
Begeleiding : Leo Fijen en Laetitia van der Lans
Kosten  : € 45,00 


