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An Depuydt (°1971) is leerkracht fysica en STEM in het Sint-Ursula-
Instituut te OLV-Waver bij Mechelen. In 2000 werd ze doctor in de fysica 
aan de KULeuven. Tijdens haar studies behaalde ze ook een baccalau-
reaat in de filosofie. An is niet gelovig opgevoed. Vanuit een persoonlijke 
zoektocht kwam ze via meditatie tot christelijk geloof. Ze schreef hierover 
het boekje “Spiritualiteit voor rationele mensen” (Averbode, 2015).

SPIRITUALITEIT VOOR RATIONELE 
MENSEN

An Depuydt

Tijdens deze bezinning wil ik getuigen hoe ik als exacte 
wetenschapper in contact gekomen ben met mindfulness, 
hoe ik zo gaandeweg het christendom uit mijn schooltijd met 
een andere bril ben gaan zien, en hoe ik uiteindelijk enkele 
jaren geleden de sprong heb gewaagd om gelovig te worden.

In eerste instantie stond ik versteld van de positieve impact 
die deze evolutie had op mijn persoonlijk leven. De blik 
waarmee ik de eigentijdse problemen waar we als gezin mee 
worstelden, gewoontegetrouw had bekeken, leek vanzelf 
open te trekken, waardoor totaal nieuwe invalshoeken zicht-
baar werden. Hoe kon dagelijkse meditatie en geloofspraktijk 
dit teweegbrengen?

In tweede instantie bracht deze sprong ook fundamentele 
vragen mee omtrent mijn wereldbeeld en mijn beroep: hoe 
verhoudt geloof zich tot wetenschap in onze maatschappij? 
Heeft gelovig worden mij veranderd als wetenschapper? Kan 
ik over mijn geloof getuigen tegenover mijn leerlingen? Hoe 
klinkt mijn spiritualiteit door in mijn lessen fysica en STEM, 
en is dit wel gewenst?

Dit zijn vragen die ik de laatste jaren al doende en denkend 
heb verkend, en waarover ik tijdens deze bezinning graag 
met jullie in dialoog wil treden.

Johan Vrints behaalde een M.A. in Religieuze Wetenschappen aan de 
KUL en een M.A. in geschiedenis en politieke wetenschappen van het 
moderne Midden-Oosten. Hij studeerde Arabisch en Midden-Oosterse 
geschiedenis in verschillende universiteiten in Jordanië en Egypte. Hij 
werkt sinds 2008 voor ORBIT vzw. Hij is adjunct-coördinator en volgt het 
interreligieuze en interlevensbeschouwelijke thema op. Rond dit thema 
verzorgt hij activiteiten en vormingen, vaak op verzoek van zorginstellin-
gen, gemeentes, steden of scholen. Zo kunnen organisaties of personen 
vragen hebben bij data, feesten, of de religieuze beleving van bepaalde 
tradities. Johan werkt tools uit die de ontmoeting binnen Vlaanderen en 
België gemakkelijker maken, zoals de wenskaarten en de jaarlijkse kalen-
der ‘Iedereen Feest’. Daarnaast onderhoudt hij contact met partnerorga-
nisaties uit het bewegingswerk. Hij schreef reeds artikels over de Islam in 
Palestina, Algerije en de Arabische lente en over erfgoed.

INTERRELIGIEUZE DIALOOG:
STILSTAAN BIJ UITDAGINGEN EN KANSEN

Johan Vrints

In dit weekend gaan we stilstaan bij wat interreligieuze (en 
interlevensbeschouwelijke) dialoog inhoudt. We gaan ons 
verdiepen in de waaier aan verschillende gemeenschappen 
die er in ons land zijn. Daarnaast gaan we de rijkdom van de 
verschillende geloofsverhalen aan bod laten komen.

We gaan ook proberen benoemen waar het botst en ana-
lyseren welke stappen er gezet kunnen worden om dat te 
voorkomen en het samenleven te verbeteren.

José Pype is nationaal coördinator van de Christelijke Meditatie België en 
lid van de internationale guiding board van WCCM. Organisator van het 
internationaal John Main Seminar 2018.

DE STILTE EN HET ONUITSPREKELIJKE:
EEN PRAKTISCHE WEG 

José Pype

In deze hectische tijden groeit het verlangen naar eenvoud 
en sereniteit. De hunker naar eenvoud, authenticiteit en 
sereniteit suggereert dat we iets kostbaars verloren zijn. We 
worden overspoeld door een tsunami van informatie waar-
bij we voortdurend gedwongen worden om beslissingen te 
nemen. Dit dreigt ons uit te putten en onze creatieve energie 
wordt uitgedoofd.

Toch wil ik mij niet neerleggen bij die deprimerende vast-
stelling. De andere kant van de medaille is dat we in een 
ontzettend boeiende tijd leven. Elke beweging roept een 
tegenbeweging in het leven. Als we goed zien, is die er al. 
Denk maar aan de honger naar stilte en bewustwording, aan 
allerlei programma’s van mindfulness tot stilteweken.

Maar we hebben meer nodig dan tips en tricks om met de 
grote veranderingen om te kunnen gaan. 
In dit weekend wil ik een weg aanduiden en deze samen met 
jullie begaan. Een weg van inzicht en eenvoud. Als inspiratie-
model wil ik mij laten leiden door het boek van Antoon Van 
den Braembussche De stilte van het onuitsprekelijke en door 
mijn eigen weg van de christelijke meditatie. We beginnen 
allemaal op het punt waar we staan. Laat je niet afschrikken 
door de term christelijke meditatie, what’s in a name. Soms 
moeten we terug onbevangen van nul af aan beginnen, zoals 
het gebald klinkt in de Bijbelse uitdrukking: nieuwe wijn in 
nieuwe zakken. Eerst moeten we contact maken met onze 
eigen geest om onszelf en onze problemen in perspectief 
te zien. We moeten landen in ons diepste zelf en zitten aan 
de bron. Pas vandaaruit kan de christelijke traditie en elke 
andere traditie gradueel begrepen worden en zin en richting 
geven aan ons leven. Geen nieuwe theorieën in dit weekend 
maar vooral een praktische weg.

Carl Snoecx (°1958) is filosoof en theoloog en werkte als leraar en 
schooldirecteur in Turnhout. Sedert 2007 is hij pedagogisch adviseur bij 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

OP WEG NAAR EEN PEDAGOGIE VAN DE 
HOOP

Carl Snoecx

We leven in een bange en verdeelde maatschappij. Een 
bezoek aan holocaustcentrum Yad Vashem in Jeruzalem 
maakte mij duidelijk dat we in onderwijs dringend een keuze 
moeten maken. Ofwel gaan we mee in haat en cynisme, 
ofwel vormen we onze kinderen in liefde en geloof in een 
andere toekomst. In wat ‘een pedagogie van de hoop’ kan 
worden, zoek ik pedagogische kaders maar ook concrete 
wegwijzers om scholen, leraren, kinderen en jongeren te 
inspireren.

Deze zoektocht samen met jou verder zetten is de bedoeling 
van deze tweedaagse.

VRIJDAGAVOND

19.00 - 19.45 u. Aankomst en kennismaking

20.00 u. Avondsessie

21.00 u. Meditatieve dagsluiting

21.30 u. Mogelijkheid tot gezellig samenzijn

ZATERDAG

07.30 u. Mogelijkheid tot het bijwonen van het 
ochtendgebed van de abdijgemeenschap

08.15 u. Ontbijt

09.15 u. Voormiddagsessie (omvat conferentie, 
dialoog, stilte, koffiepauze)

11.45 u. Eucharistie met de abdijgemeenschap

12.30 u. Middagmaal in de abdijrefter, gevolgd 
door vrije ruimte/stiltetijd

14.30 u. Namiddagsessie (omvat conferentie,  
dialoog, stilte, koffiepauze)

16.30 u. Uitwisseling in groepjes of plenum

18.00 u. Vespers (avondgebed van de  
abdijgemeenschap)

18.35 u. Avondmaal in het bezinningscentrum

19.00 u. Afscheid en vertrek
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VOEDZAME INGREDIËNTEN  
IN GEPASTE DOSIS

DE INSPIRATIE VAN JE INZET  
IN HET ONDERWIJS

BEZINNEN VRAAGT TIJD EEN PLAATS VOOR BEZINNING,  
VORMING EN ONTMOETING

PRAKTISCHBEZINNING VOOR ONDERWIJSMENSEN

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Abdij van Averbode 
zorgen voor een oase van rust op vier momenten doorheen 
het schooljaar met een mix van de volgende drie basisingre-
diënten, die werken als gist in het drukke onderwijsleven:

-  een stevige inhoud, gebracht door een authentieke
 begeleid(st)er;
-  de ontmoeting en uitwisseling met onderwijscollega’s die 

er komen om samen met jou de zin van het werken in 
het onderwijs te herbronnen;

-  het verkwikkende klimaat en de inspirerende leefwereld
 van de abdij.

Die basisbestanddelen nodigen je uit tot stil worden, luiste-
ren, bedachtzaam spreken, het ritme van de abdijgemeen-
schap beleven in bidden en vieren.

Deeg dat gist bevat en warmte krijgt, rijst tot een luchtig
mengsel.
In die werkzame mix ontstaat een innerlijke dynamiek
waarin je ruimte krijgt tot
-  nadenken over je inzet in het onderwijs;
-  verkennen van de plaats van je geloof daarin;
-  ontdekken van woorden om je inspiratie taal te geven.

Zo luidt het algemene thema van elk bezinningsinitiatief, 
maar de bezinningsbegeleid(st)er wisselt telkens. Dat maakt 
de inhoud van elke bezinning verrassend anders. Vanuit 
de eigen, persoonlijk doorleefde spiritualiteit ontvouwt de 
bezinningsbegeleid(st)er een inspirerende wereld met talrijke 
facetten en deelt die met de deelnemers.

Een waaier aan ontmoetingskansen zorgt voor een sterke en 
verkwikkende totaalervaring: met een gedreven bezinnings-
begeleid(st)er, met collega’s in het onderwijs, met de abdij-
gemeenschap, met de abdij zelf en haar groene omgeving (tip: 
heerlijk om doorheen de bezinning je benen in uit te slaan), met 
jezelf en je werk, met God die je in al je andere ontmoetin-
gen draagt.

KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL: 
EEN PROJECT VOOR DE TOEKOMST

De katholieke dialoogschool nodigt in deze tijd van levens-
beschouwelijk-religieuze veelheid iedereen uit om in dialoog 
met elkaar op zoek te gaan naar het volle mens- en mede-
mens-zijn. In gesprek met elkaar leert iedereen de eigen 
identiteit vorm te geven, door deze te ontdekken, erover na 
te denken en te verdiepen.

Bezinning voor onderwijsmensen in de Abdij van Averbode helpt 
de visie op de katholieke dialoogschool stapsgewijs integre-
ren.

Het geeft kansen aan onderwijsmensen om hun gelovig 
engagement als relevante factor en motor voor het eigen 
werk in het onderwijs te herbronnen en verstevigen. Van 
daaruit kunnen ze bijdragen tot de opdracht van de school 
en in woord en daad op eigentijds-tegendraadse wijze de 
christelijke stem in het gesprek binnenbrengen.

Bezinnen doe je niet op een drafje. Het vraagt de nodige tijd 
om de weldaad van een bezinning ten volle te ervaren.

In november, januari, februari en maart zet de abdij de deu-
ren voor de onderwijsmensen open voor vier midweekends 
(met overnachting), telkens van vrijdagavond (ca. 19.00 uur) 
tot zaterdag na het avondmaal (ca. 19.00 uur).

Het bezinningscentrum beschikt zowel over één- als twee-
persoonskamers.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 35 personen.

Er is bij aankomst op vrijdagavond geen avondmaal voorzien.
Wie toch graag een avondmaal wil, kan dat aanvragen. Men 
wordt in dat geval verzocht om tegen 18.00 uur in de abdij-
kerk te zijn voor het avondgebed. De maaltijd sluit aan bij 
het avondgebed.

De deelnemersprijs is inclusief lakens. 
De deelnemers brengen zelf handdoeken mee.

Voor wie een midweekend met overnachting echt onmoge-
lijk is, is er kans om alleen aan het zaterdagprogramma deel 
te nemen. Kandidaten voor deze formule nemen vooraf con-
tact op met het bezinningscentrum.

Bezinnen doe je niet gelijk waar. Het vraagt een geschikte 
omgeving. Een abdij is een bevoorrechte plaats om tot stilte, 
inkeer en gebed te komen.

Het bezinningscentrum van de Abdij van Averbode wil voor 
mensen van deze tijd – jongeren en ouderen – een plaats 
zijn waar men in groepsverband tot rust kan komen voor 
bezinning, vorming en echte ontmoeting. De norbertijnen 
van Averbode staan in de traditie van Augustinus’ gastvrijheid 
en beleven bewust een openheid voor elke zoekende mens 
met oprechte vragen. De religieuze gemeenschap koestert 
die openheid vanuit haar eigen identiteit. Ook norbertijnen 
zijn zoekende mensen, maar zij horen een antwoord in het 
evangelische getuigenis over Jezus Christus dat in de kerk 
beleden en beleefd wordt. Vanuit die inspiratie biedt het 
bezinningscentrum een onderdak en een veilige plaats voor 
mensen die zoekend zijn en zich willen inzetten in de kerk en 
in de wereld.

Meer info: www.onthaal-abdijaverbode.be

BEZINNINGSCENTRUM
Bezinningscentrum van de Abdij van Averbode, Abdijstraat 1, 
3271 Averbode
Tel. 013 78 04 40
E-mail: bezinningscentrum@abdijaverbode.be

INSCHRIJVING
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Uiterlijk 10 dagen voor 
de aanvang van de bezinning maar liever vroeger (zie verder) 
meld je je aan:
- via e-mail naar bezinningscentrum@abdijaverbode.be, of
- via website www.onthaal-abdijaverbode.be 
Na aanvaarding van je inschrijving ontvang je een bevesti-
gingsmail waarin de betalingsmodaliteiten vermeld staan.
Alleen maar geld storten op de rekening van het bezinnings-
centrum geldt niet als inschrijving.

Welkom aan gepensioneerden
De bezinningsinitiatieven zijn bedoeld als geestelijk proviand 
voor mensen die actief zijn in het onderwijs. Zij krijgen pri-
oriteit bij tijdige inschrijving. Gepensioneerde medewerkers 
uit het onderwijs geven soms te kennen dat ook zij graag 
inspiratie blijven krijgen. Zij kunnen zich aanmelden op een 
wachtlijst. Indien er vier weken voor de bezinning nog plaat-
sen zijn, ontvangen zij een bevestiging van inschrijving en kun-
nen zij effectief deelnemen.

DEELNEMINGSPRIJS
Midweekend € 75,-
Omvat overnachting incl. lakens, ontbijt, middagmaal,  
avondmaal.

Alleen zaterdagprogramma:  € 40,-
(gelieve voor deze formule vooraf contact op te nemen met 
het bezinningscentrum).

WEGWIJZER NAAR AVERBODE
Met de auto
Navigatieadres voor gps: Herseltsebaan 2, Averbode
Tip: waag je aan carpoolen

Met het openbaar vervoer
Trein naar station Zichem: zie www.b-rail.be
Autobus: zie www.delijn.be

Inzet in het onderwijs en bezinning hebben elkaar 
nodig. Ze verhouden zich tot elkaar zoals gist en deeg.
Bezinning is de gist.

De brede vorming van de jonge mens in zijn totaliteit, dat 
is wat ons onderwijs nastreeft. Om jonge mensen daarin 
authentiek te begeleiden, vergt het ook van hun begeleiders 
dat ze zich vormen in hun totaliteit, een leven lang.

Vorming heeft hoe dan ook een levensbeschouwelijke dimen-
sie. Het katholiek onderwijs gaat daarvoor te rade bij Jezus 
Christus en de katholieke geloofstraditie. Tegelijk neemt het 
de diversiteit van mensen ernstig, ook op het levensbeschou-
welijke vlak.

Reflecteren over de bronnen van je inzet in het onderwijs 
maakt deel uit van je deskundigheid, van je integrale vorming 
als onderwijsmens, welke functie je daar ook vervult: die van 
leraar, ondersteunend personeelslid, directielid, bestuurder, 
pedagogisch begeleider …

Vanzelfsprekend heb je wel eens vers proviand nodig. Met 
voedzame ingrediënten. En in gepaste dosis. In een ‘Bezinning 
voor onderwijsmensen’ vind je die.

Een ‘Bezinning voor onderwijsmensen’ in de Abdij van 
Averbode:
-  geeft je een duwtje in je levenslange ontplooiing als
 mens;
-  verbreedt je horizon bij het uitoefenen van je taak in het
 onderwijs;
-  verstevigt het draagvlak van je bijdrage aan de identiteits-

vorming van de organisatie waarvoor je werkt.
Alle onderwijsbetrokkenen uit alle onderwijssectoren zijn 
welkom.

Een ‘Bezinning voor onderwijsmensen’ levert geen 
fast food voor onmiddellijke en concrete toepassin-
gen in je beroepspraktijk, wel duurzame voedings-
stoffen die een stevige fond leggen en lang doorwer-
ken in je werk. Ze dringt binnen tot in de diepste 
vezels van je onderwijsleven en geeft er een toege-
voegde adem aan. SH
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