Drie dagen in de Abdij van Postel 22
tot 24 oktober 2018
Maandagochtend rond half elf kwam de kloostergroep
uit Waddinxveen (14 mensen) aan bij de Abdij van
Postel, samen met Marijke Ameling (pastoraal werker
RK), die i.v.m. de ziekte van ds. van Viegen nu alleen de
leiding op zich had genomen.
We werden welkom geheten door gastenpater Benny,
die ons wegwijs maakte in het grote gastenverblijf, met
de naam ‘Kontaktcentrum’ ( gebouwd in 1970, enkele
jaren geleden gerenoveerd). We kregen de beschikking
over prima één- en tweepersoons kamers, een royale
eetzaal annex huiskamer, waar de hele dag koffie en
thee beschikbaar was, met daarnaast de keuken, waar
we dagelijks hielpen met de afwas. Verder was er een
grote zaal voor ons gereserveerd voor onze gesprekken
en activiteiten. Ook de recreatiezaal met bar stond tot
onze beschikking, evenals de Kapel in het gastenhuis,
waar we ’s avonds met onze eigen groep de dag afsloten
met een eigen korte viering.
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Kerk (12 eeuw) en toren met carillon op de binnenplaats

Voor de tweede keer bracht ik met een groep
geloofsgenoten een aantal dagen door in een klooster.
Mijn mobiel bleef thuis en ik heb alleen de wekkerfunctie
gemist…
Samen zochten we rust, verdieping en stilte. Een
waardevolle onderbreking van ons dagelijks leven.
Er waren gesprekken over het bidden van het “Onze
Vader” en Psalm 13, we hebben een icoon geschilderd
en dagelijks de drie diensten/missen bijgewoond in de
abdijkerk.
Van broeder Benny hoorden we hoe het dagelijkse leven
bij de Norbertijnen is. In onze vrije tijd wandelden we door
de grote kruidentuin die bij het klooster hoort en voor
vertrek kochten velen van ons in de winkel bij de Abdij
brood, kaas van eigen makelij of zeep/smeerseltjes van
de kruiden uit de tuin. De bossen in de Kempen met de
prachtige herfstkleuren nodigden uit tot wandelen en ik
bedacht hoe mooi het er moet zijn als het gesneeuwd
heeft!
Bijzonder waren ook de gesprekken met andere gasten ,
pelgrims onderweg naar Santiago en “rustzoekers”.
Ontmoetingen met elkaar met God als gastheer – ik zou
dit iedereen willen aanraden !
Monique

Toegangspoortje

In kloosters wordt het ritme van de dag bepaald door de
getijden, de gebedsdiensten. In Postel waren er slechts
drie: ’s morgens om kwart voor zeven het
Morgengebed, rond twaalf uur het Middaggebed aansluitend aan de Eucharistie - en ’s avonds om zes uur
het Avondgebed. Er was dus veel ruimte zowel overdag
als ’s avonds voor ons eigen programma onder leiding
van Marijke.

Koor in de oude kerk
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Later op de middag kwam onze gastenpater Benny
vertellen over de Abdij, de rol die deze door de eeuwen
heen heeft kunnen spelen in deze arme streken en over
de ongeveer 20 broeders / paters die er nu wonen en
werken. Bijzonder aspect bij de gemeenschappen van de
Norbertijnen is altijd geweest dat zij heel nadrukkelijk
veel priesters opnemen en opnamen in hun
gemeenschap, geestelijken die de broederschap en hulp
bij hun vorming goed konden gebruiken.
In het ‘Kontaktcentrum’ ontvangt de abdij jaarlijks meer
dan 4000 gasten, zowel individuele bezoekers als
groepen.
In het Avondgebed op maandag ging de kapittellezing
over bidden. Wonderlijk toeval of niet?
(Zie voor deze lezing de laatste pagina)

Het verblijf in het klooster van Postel heb ik als bijzonder
en waardevol ervaren. Onder leiding van Marijke Ameling
spraken we over het thema bidden en we schilderden een
icoon wat ook fijn was om te doen. In stilte met zijn allen
bezig zijn om een afbeelding van Maria te schilderen.
Ook dat kan bidden zijn. Vooral de gespreken met de
mede kloostergang(st)ers, andere kloosterbezoekers en
pater Benny (de gastenpater) heb ik als heel mooi
ervaren. En dan de vieringen, drie keer per dag in de
eeuwenoude kloosterkerk. Bezield en geïnspireerd
probeer ik de ervaringen van dit verblijf mee te nemen in
mijn dagelijks leven. Een voorrecht om dit te hebben
mogen ervaren en meemaken.
Hellen

Drie dagen in de abdij van Postel, met een aantal
“Waddinaveners”(zoals we de eerste avond in de kerk
welkom werden geheten). Eerst aarzelende maar allengs
groeiende openheid en onderling vertrouwen.
Dankbaarheid om daar die dagen deel van uit gemaakt te
hebben. Goed om de bezinningsmomenten over bidden,
het ‘Onze Vader’, Psalmen, iconen en de lezing in de
kerk mee te mogen maken. Mooi, te ervaren even deel te
hebben aan een eeuwenlange en doorgaande
kloostertraditie en rust te mogen vinden, weg van werelds
nieuws, tv en internet. Het was goed met elkaar. Peter

Altaar en raam in de gastenkapel

Op dinsdag waren we ’s morgens vrij. Het was koud maar
goed weer, dus er werd gewandeld in de bossen en
rondgekeken in de kruidentuin en de winkel van de abdij.

Dingen die mij vooral zullen bijblijven zijn bijvoorbeeld de
gebedsdiensten, die we hier een paar dagen
meemaakten. Het om 6.00 uur opstaan en dan door het
donker lopen naar de kerk en daarbij bedenken dat deze
gebedsdiensten al eeuwenlang dag in dag uit, plaats
vinden. De eenvoud, blijmoedigheid en welsprekendheid
van gastenpater Benny. Het schilderen van de iconen in
stilte. Drie dagen optrekken met een groep mensen, die
je beter leert kennen. Het prachtige glas-in-loodraam in
de kapel…..
Cok

Kruidentuin

’s Middags was het tijd voor het onderwerp iconen.
Marijke vertelde over de traditie en techniek van de
iconografie en hoe ook het maken ervan een vorm van
bidden kan zijn. Er was voor elk van ons een paneeltje
met een schets van een Maria icoon, met een voorbeeld
en schilderbenodigdheden. Het lukte om grotendeels in
stilte te werken en dat was een bijzondere ervaring.

Op maandag spraken we over bidden. Wat is dat? Er
werden dingen genoemd als een lijntje naar boven,
danken, hulp vragen, vergeving vragen en gelijk weten
dat je dan ook anderen moet accepteren en vergeven.
Ook boosheid mag er zijn: God, had U dat nou niet
anders kunnen doen?!
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Daarna was het tijd om af te ronden en even terug te
kijken. Toen verraste Hellen ons met het zingen (solo!)
van ‘The Lord bless you and keep you’. Prachtige
afsluiting! Rond half drie, na de maaltijd en de afwas,
werd de bagage in de auto’s geladen en keerden we
terug naar Waddinxveen.
Wij waren trouwens niet de enige gasten. Postel ligt op
de weg naar Santiago de Compostella en dus komen er
regelmatig pelgrims overnachten, ook deze dagen.
Daarnaast zijn er regelmatig groepen. Zo arriveerde op
woensdagochtend een groep jongeren in de middelbare
schoolleeftijd. Maar er komen ook individuele
rustzoekers, zoals de mevrouw uit Gouda die op dinsdag
met ons mee deed bij het schilderen en die onze groep
op de foto zette.

In stilte aan het schilderen

Ik heb de kloosterdagen als heel zinvol en inspirerend
ervaren. Het lijkt wel of ik er een andere mindset door heb
gekregen. Ik ben helemaal tot rust gekomen en die rust
draag ik nog steeds met me mee. Mijn gepieker en
zorgen zijn erdoor afgenomen.
Suzanna

De Postel groep met hun werk
Eucharistieviering

Ik heb deze midweek weer als bijzonder ervaren.
Als oudere leer ik steeds weer bij van deze
kloosterdagen, ook in de omgang met de andere
deelnemers. Marijke´s uitleg van het gebed en de iconen
was heel duidelijk en helder; en dan het samen aan de
slag gaan met het schilderen van de Madonna, die ons
de weg wijst en ons begeleidt in het dagelijks leven. Zij
was bij ons deze drie dagen, heeft eenieder aan de hand
genomen, ons ´s morgens in het donker de weg gewezen
naar de Abdijkerk, ons ´s avonds naar de Kapel begeleid
en over elk van ons gewaakt.
En dan het samen ontbijten, middageten en avondeten,
het afruimen en de tafels dekken, ook dat was
saamhorigheid. Heel fijn om dat te zien. De omgang met
de andere gasten was ook fenomenaal, net als met onze
gastheer/priester Benny, die heel helder en duidelijk over
de Norbertijnen en de Abdij (met de drie molens) en het
gastenverblijf heeft verteld. Het gastenverblijf met z´n
Jacobschelp aan de gevel ligt aan de route naar
Compostella in Portugal en bedevaartgangers en
wandelaars maken dankbaar gebruik van deze
overnachtingsplaats.
Dank aan Cobi (organisatie) en Marijke (leiding), en last
but not least, die fantastische zangeres Hellen, die
mij/ons erg getroffen heeft met haar mooie gezang bij het
afscheid. Wat een stem heeft die dame!
Detta

Postel, klooster van de Norbertijnen. Wat een prachtig
oud gebouw en wat een inspirerende omgeving. Ik mocht
een groepje van 14 mensen proberen te inspireren om
een wat bredere kijk te krijgen op wat bidden is. Het lijkt
zo moeilijk, bidden, maar het is eigenlijk zo eenvoudig:
open staan en dankbaar zijn voor wat ons leven ons
geeft. Alhoewel, soms is het niet zo leuk wat er op je pad
komt, maar we hebben in de Psalmen gezien dat
mopperen en vragen stellen mag en heel bevrijdend kan
zijn. Maak het niet te moeilijk om God te vinden en weet
dat Hij jou vindt.
We hebben samen zelf gebeden met onze handen door
een icoon te schilderen van Maria, de moeder van Jezus.
Beginnen met een icoongebed en dan in stilte en met
aandacht schilderen. En het lukte! Zo werd het een
creatief gebed.
Het waren een paar fijne dagen! Opgeladen gingen we
het " gewone" leven weer te lijf. Dank aan allen die ook
mij weer inspireerden.
Pastor Marijke Ameling

Op woensdagochtend leidde Marijke ons door de
Psalmen als vormen van gebed. Ook daarin komen alle
vragen, moeiten, boosheid, verzet en inkeer aan bod,
maar ook de dank en de lofprijzing, zoals in Psalm 13.
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Postel 2018
Lezing tijdens het Avondgebed op
maandagavond 22 oktober

4

