
1 
 

Nieuwsbrief bij de vieringen van 3 en 4 april 
2021 

 

1. Vieringen 
 
Op zaterdag is er een viering 
aan de vooravond van Pasen om 
19.00 uur. Voor deze viering 
kun je reserveren. Maximaal 30 
personen. De viering wordt 
gestreamd. Er is geen 
zoombijeenkomst. 
Op eerste Paasdag is er een 
viering om 10.30 uur. Ook voor 
deze viering kun je aanmelden.  
Maximaal 30 personen. De 

viering wordt gestreamd. Na de viering is er een  zoombijeenkomst.  
De OVD’s van beide vieringen hebben jullie op 31 maart al via de mail 
ontvangen. 
 

2. Collecte 
Vasten Aktie: thema is ‘Werken aan je toekomst’.  

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) 

naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te 

leren. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. Samen kunnen we 

ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door 

kunnen leren! 

 

3. Scc bijeenkomst over Hildegard van Bingen 

Het goddelijk vrouwelijke bij Hildegard van Bingen  
 

in de serie Bezield en Bezielend 
 

De middeleeuwse visionaire Hildegard 

van Bingen (1098-1179) was een 

veelzijdige vrouw. Ze was profetes, 

mystica, benedictines, geestelijk 

leidsvrouw en componiste.  Haar 

liederen noemde ze een ‘samenklank 
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van de harmonie van hemelse openbaringen’.  

Ze gaf door in klanken, beelden en woorden wat haar geopenbaard 

werd vanuit de goddelijke werkelijkheid. Ze liet zich inspireren door 

het levende Licht.  Sinds 2012 is ze kerklerares.  

In haar brieven zegt ze nadrukkelijk dat ze ongeletterd is: indocta, ze 

heeft slechts leren lezen en schrijven. Ze is niet onderricht in theologie 

en filosofie zoals haar mannelijke tijdgenoten. Ze werd innerlijk 

onderricht door God. Daarvan getuigt ze in haar visioenen, brieven en 

liederen. 

 

Op deze bijeenkomst staan we eerst stil bij het leven van Hildegard. 

Dan luisteren we naar  liederen en laten we ons raken door visioenen 

waarin het goddelijk vrouwelijke op de voorgrond treedt.  

Hoe verwoordt en verbeeldt Hildegard het goddelijk vrouwelijke in 

haar visioenen? Op welke wijze treedt zij in relatie tot de mens? In 

welke symbolen brengt Hildegard deze relatie tot uiting?  

 

Begeleiding: Kitty Bouwman.  

Zij doet onderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van 

Bingen aan het Titus Brandsma Instituut. Ze promoveerde op dezelfde 

thematiek bij Augustinus: Mater Sapientia (2015). Ze schreef over het 

goddelijk vrouwelijke bij Hildegard van Bingen in: Zicht op Hildegard 

(2020). Daarnaast is ze geestelijk begeleider en docent 

spiritualiteitstudies aan verschillende opleidingen.  

 

 

datum: zaterdag 10 april, 10.00 – 13.00 uur  

plaats:  onlinebijeenkomst 

bijdrage: € 5 op rek.nr.  NL31RABO 0357480872 t.a.v. PMM Jacobs 

en/of  C.P.Scholten 

informatie en opgave: secretariaatscc@gmail.com 
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zaterdag  10 april   

10.00-13.00  uur  

Online bijeenkomst  

Begeleiding:  

Kitty Bouwman  

Bijdrage: 5   €   

informatie en opgave :   

secretariaatscc@gmail.com   
IBAN  NL31RABO 0357480872  
t.a.v. PMM Jacobs en/of   
C.P.Scholten   

S piritueel  

C ultureel  

C entrum 


