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1. Norbertijnen Essenburg 
Hun cursuswerkprogramma met o.a. 

kapellezingen, retraitedagen, etc., is nog in voorbereiding. Ook zijn er 
landgoedweken waarin men binnen de dagorde van de kloostergemeenschap  
meewerkt in het onderhoud van het landgoed. Het gaat in zo’n week niet alleen 
om prestaties: op de eerste plaats hoopt men dat mensen zich thuis voelen, dat 
er momenten zijn dat hemel en aarde elkaar raken. Zie: 
www.abdijvanberne.nl/priorij-de-essenburgh-hierden  
 

2.Website aartsbisdom: aartsbisdom.nl 
Zie de opleidingen voor catecheet  en diaconaal assistent 
 

3.Bisdomsite voor jongeren. 
Het aartsbisdom heeft een speciale jongerensite: jongaartsbisdom.nl met 
informatie over jongerenactiviteiten vanuit het aartsbisdom o.a.  kampen, 
Wereld-jongerendagen, vormelingendag,  landelijke activiteiten.  
  

4.Kloostergids  '100 x abdijen, kloosters & bezinningscentra', door Harald 
van Gils. De gids biedt een scala aan mogelijkheden voor wie een paar dagen 
op bezinning wil in een kloosteromgeving.  
 

5.Dominicanenklooster in Zwolle 
Hier worden o.a. cursussen, leerhuizen, retraitedagen, lezingen georganiseerd. 
en word je uitgenodigd om te zoeken naar wat er werkelijk toe doet. Laat je 
verwonderen, verrijken en uitdagen. 
Voor activiteitenprogramma zie: www.kloosterzwolle.nl/programma 
 

6.Benedictushof van de Abdij van Egmond. 
Benedictushof geeft workshops, cursussen, retraites, lezingen die dit jaar in het 
teken staan van stilte. Voor hun uitgebreide programma  zie 
www.abdijvanegmond.nl/benedictushof 
 

7. www.katholiek.nl 
Katholieke lifestyle, cultuur en media – nieuws en achtergronden. 
Door Abdij van Berne Media.  
 

8. www.sporenvanGod.nl 
Op deze site vind je allerlei sporen van God verzameld. Artikelen over de weg 
met God, over christendom en kerk, spiritualiteit , lezingen, foto's, iconen, kunst, 
etc.  Je kunt ook via de site zelfstandig een cursus volgen om je eigen 
levensverhaal te onderzoeken. 
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http://www.abdijvanegmond.nl/
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9. www.kinderwoorddienst.nl 
Voor ieder die op een speelse manier kinderen vertrouwd wil maken met 
de Goede Boodschap 
 

10. www.debezieling.nl   
Voor mensen die op zoek zijn naar inspiratie, bemoediging en ankerpunten in 
het leven en daarbij nieuwsgierig zijn naar wat de christelijke traditie daarbij te 
bieden heeft.  
 

11. www.barmhartigheid.nl 
De Beweging van Barmhartigheid  wil mensen ondersteunen en inspireren in hun 
alledaagse beoefening van barmhartigheid.  
 

12. www.kro-ncrv/nl/deverwondering 
In het programma De Verwondering praat Annemiek Schrijver op zondag-
morgen met gasten over hun inspiratie en hun dagelijkse spiritualiteit. 
 

13. www.rkkerk.nl 
Website van de RK kerk in Nederland 
 

14. Museum Catharijneconvent Utrecht.    www.catharijneconvent.nl 
15. Ikonenmuseum Kampen.  www.ikonenmuseumkampen.nl 
16. Joods historisch museum Amsterdam.  www.jhm.nl 
17. Bijbels museum Amsterdam. Ook gericht op kinderen en jeugd. 
      Informatie programma:  www.bijbelsmuseum.nl 
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