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......een plek die naar God verwijst en mensen samenbrengt .....

Eerste fase gastenhuis gereed
Het hoogfeest van Maria Hemelvaart, op maandag 15 augustus, was een dag met
een extra betekenisvol tintje door de inzegening van de nieuwe gastenvleugel.
Door onze Werkgroep van Liturgie werd voor deze plechtigheid een mooi boekje
samengesteld. Pastor Simon Kuyten, die als Priester-Voorganger meer bijzonder
aan Sint-Catharinadal verbonden is, leidde deze viering van zang, lezing en wijding
van de vertrekken en de kruisjes die de kamers zullen sieren.
Onder leiding van onze architect Pascal Grosfeld en zijn medewerkers van
Grosfeld van der Velden
Architecten en met de geweldige inzet van onze huisaannemer Zwaluwe Bouw ondersteund door Gebroeders Van Dijk en onderaannemers- is in betrekkelijk korte
tijd een schitterende gastenvleugel gerealiseerd.
Dit is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning door het
solidariteitsfonds van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.
Deze 1e fase van ons gastenhuis telt 7 éénpersoonskamers en 1 tweepersoonskamer met faciliteiten voor gasten met een
mindere mobiliteit. Alle kamers zijn voorzien van douche en toilet. Er is een lift, wifi is beschikbaar en in een gastenrefter
werd voorzien.
Vanaf 1 september staan de deuren van ons huis voor meerdaags verblijf open. Reserveringen kunnen via de
website: www.sintcatharinadal.nl.

F
Franse
e lunch
h in wijngaa
ard van
n kloos
ster
Het past in de traditie van Ro
H
otary Club Oo
osterhout om de
d toekomstpla
annen van Sin
nt-Catharinada
al te omarmen
n. Daarom
ro
oept de voorzitter, Harke in den Kleef, u op
o op om op zaterdag
z
17 en
n zondag 18 september
s
dee
el te nemen aa
an een Franse
e
lu
unch tussen de wijnranken van
v Sint-Catharinadal. De opbrengst
o
van dit culinair evvenement is ge
eheel bestemd voor het
b
behoud
van he
et klooster. De
e lunch begint om 12.00 uur en eindigt om
m 15.00 uur. Voorafgaand
V
aan de lunch kunt u
d
desgewenst
aa
an de Eucharisstieviering de
eelnemen en een
e rondleiding
g door het klo
ooster De Blau
uwe Camer. De muzikale
o
omlijsting
van de
d lunch word
dt verzorgd door een keur va
an Oosterhouttse koren en muzikanten.
m
Kaarten voor de lunch à 50
K
0 p.p. zijn verrkrijgbaar via
a de website van
v theater de
d Bussel: ww
ww.theaterdeb
bussel.nl of bijj
d VVV, Toren
de
nstraat 8 in Oosterhout
O

V
Vrijwill
igers
In
n de moestuin
n en wijngaard
d zijn inmiddelss vele vrijwillig
gers actief. We
e zijn nu
g
gestart
met de verbouwingen
n. In het voorjaar van 2017 zullen deze gereed
z
zijn.
Dan worde
en geopend de
d taveerne, de
d winkel en de vergaderzallen.
T
Tevens
zullen dan de opslag
gloodsen gere
eed zijn en nattuurlijk het gas
stenhuis.
V
Voor
al die activiteiten willen
n we een beroe
ep doen op de
e ondersteunin
ng van
v
vrijwilligers.
Er hebben zich reeds
r
veel vrijjwilligers bij on
ns aangemeld
d. Van
tijjd tot tijd prate
en we hen bij over de actue
ele stand van zaken.
z
De laattste bijeenkom
mst op 16 juli w
was druk doorr de vrijwilligerrs
b
bezocht.
In
ndien u intere
esse hebt om
m vrijwilligers
swerk te gaan
n verrichten, stuur
s
dan een
n email aan in
nfo@sintcatha
arinadomein.nl

B
Bezinn
ningsw
week
De gemeensch
D
hap van Sint-C
Catharinadal heeft
h
de jaarlijkkse retraitewe
eek gehouden van zondagavvond 7 t/m zaterdag 13
a
augustus.
Pate
er Kees Maas,, lid van de Co
ongregatie van
n het Goddelijk Woord en woonachtig
w
in T
Teteringen, leidde deze
b
bezinningsdag
en die als titell meekreeg: “In verwonderin
ng over het wo
onder”.
W zien dankb
Wij
baar terug op deze
d
kostbare
e week waar wij
w in de beslotenheid van on
nze eigen kring, in stilte en rust,
r
in
lu
uisteren en de
elen, het wond
der van onze gezamenlijke
g
w naar God en mensen mochten
weg
m
overw
wegen.

Colofon: Ein
C
ndredactie Richard Oo
omes. Foto''s Arjan van
n Dijk
N
Norbertines
ssenpriorij Sint-Cathar
S
rinadal, Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhou
ut Nb
w
www.sintcath
harinadal.nl
Bank: NL82RAB
BO01399 01 485

This email was se
ent to econoom@
@sintcatharinaddal.nl
w did I get thiis?
why

unsubscribbe from this list

update subscrription preferencces

Siint-Catharinada
al · Kloosterdre
eef 3 · Oosterhout, ME 4901 PH · Netherlan
nds

