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Een veelgehoorde klacht is, dat mensen zich niet meer thuis voelen in een buurt, wijk, dorp of 

stad met zoveel vreemdelingen met een eigen taal, eigen gewoonten, eigen godsdienst, eigen 

kerk, synagoge of moskee en eigen rituelen. Het gaat er dan niet zozeer om, dat zijn deze 

mensen en hun doen en laten afkeuren, maar wel, dat zij er weinig van weten en begrijpen. 

Onbekend maakt nu eenmaal onbemind. Maar er zijn tal van zaken die we wel met elkaar 

kunnen delen. Doe iets, organiseer iets, iets feestelijks of iets dat nood kan lenigen. Dan hoort 

ieder spreken in de eigen taal! 

 

(vrij naar een artikel in De Roerom april 2016, blz. 4) 

 

KLOOSTERGLOSSY MET ELF VERSCHILLENDE COVERS 
 

Op vrijdag 19 mei 2017 verscheen ‘Klooster’, een eenmalige ‘glossy’ van uitgeverij Adveniat 

over het religieuze leven in de breedste zin van het woord. Het tijdschrift wordt op elf 

plaatsen gepresenteerd en heeft elf verschillende covers. Niet eerder is de volle breedte van 

het actieve en contemplatieve leven van religieuzen in Nederland zo over het voetlicht 

gebracht in een glossy van maar liefst 148 pagina’s. 

 

De glossy werd gepresenteerd op elf verschillende locaties van het kloosterleven. Van 

Nijmegen tot Vaals, van Amsterdam tot Heeswijk-Dinther, van Wittem tot Berkel-Enschot, 

van Egmond tot Sint Agatha. Al deze plekken hebben hun eigen cover. De glossy verschijnt 

als opmaat van de open kloosterdagen op zaterdag 10 en zondag 11 juni. Dan bieden bijna 

veertig kloosters in Nederland een unieke kans om het religieuze leven nader te leren 

kennen. Uit de dominicaanse familie doen de broeders van Huissen en de zusters van 

Neerbosch (Nijmegen) en Voorschoten mee. Alle deelnemende kloosters (waaronder het 

klooster in St. Agatha) zijn te vinden op www.openkloosterdag.nl 

 

De glossy is erop gericht om als lezer even in de wereld van het klooster te vertoeven en op 

adem te komen in een leven van stilte, aandacht, gastvrijheid, barmhartigheid, naastenliefde 

en tijdloosheid. 

 

Deze glossy wil de lezer het gevoel geven even buiten de hectische tijd te verkeren. Er zijn 

inspirerende verhalen van abten en abdissen, levenswijsheden, een ABC van het kloosterleven 

en ook bekende Nederlanders als Herman Finkers, Bas Haring, Annemiek Schrijver, Jan 

Marijnissen en Elsbeth Gruteke komen aan het woord. 

 

Het tijdschrift is te koop in boekhandels en kloosterwinkels. 
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