Bijeenkomsten Cisterciënzergroep Sion

Even zakelijk

We komen bij elkaar in Nieuw Sion te
Diepenveen, op de tweede zaterdag van de
maand, van 9.45 uur tot ± 16.00 uur.

De Cisterciënzergroep Sion is een vereniging
met leden en een bestuur. Door deze
rechtsvorm is het mogelijk om zelfstandig te
bestaan. We horen bij de cisterciënzer
monniken van klooster Schiermonnikoog.

In de ochtend gaan de groepen uit elkaar
voor hun eigen programma, de middag wordt
besteed aan een gezamenlijk onderwerp.
In de Cisterciënzergroep Sion zijn
verschillende sub-groepjes actief, die gericht
zijn op voorbereiding en uitvoering van de
werkzaamheden die op het pad van de groep
komen. Via Pelgrimsnieuws, de nieuwsbrief
van de groep, blijven de leden op de hoogte
van de gang van zaken.

Plaats
Nieuw Sion
Vulikerweg 6
7431 PJ Diepenveen

Op landelijk niveau is er contact met andere
groepen en ook wereldwijd doen de
cisterciënzer groepen van zich spreken. Elke
twee jaar is er een internationale
bijeenkomst, waarbij cisterciënzer leken uit
de hele wereld aanwezig zijn.
Het richtbedrag voor de jaarlijkse bijdrage
voor het lidmaatschap is voor 2018
vastgesteld op € 65.
h
Wie meer wil weten over de groep of over
een eventueel lidmaatschap, kan het best
contact opnemen met de secretaris:
Harry Haagen
06 23229665
hphcm@wxs.nl

Cisterciënzergroep Sion
samen op weg naar een
cisterciënzer leven
buiten de kloostermuren

…met de pelgrimsweg in het hart… (ps.84)

Wie wij zijn – beginselverklaring
Wij zijn mensen die zich sterk geroepen
voelen om God te zoeken. Terwijl ieder van
ons buiten het klooster leeft en een eigen
bestaan leidt, nemen wij als groep deel aan
de cisterciënzer spiritualiteit en traditie.
Daarbij zijn we als zelfstandige vereniging
verbonden met de cisterciënzer monniken op
Schiermonnikoog. Voorheen vormden zij de
communiteit van abdij Sion te Diepenveen.
Zo vinden we in de cisterciënzer leefwijze
een brede bedding voor onze zoektocht naar
God. We willen ons laten dragen door de
evenwichtige en op God gerichte
levensordening van de Regel van Benedictus.
Zo willen we, met het evangelie van Jezus als
dagelijkse leidraad, ons leven tot eenheid
laten komen in Christus.

Wat ons bindt
Rond verschillende cisterciënzer abdijen in
onze streken hebben zich groepen gevormd
voor wie het cisterciënzer charisma de
inspiratiebron is geworden. De groepen
onderhouden de dialoog met de abdij
waarmee ze verbonden zijn. Onze groep is
ontstaan rond de voormalige abdij Sion in
Diepenveen. We hebben contact met elkaar
tijdens de maandelijkse bijeenkomsten, via
een nieuwsbrief en daarbuiten, door te
mailen, bellen of schrijven. Ook zijn er met
enige regelmaat bijzondere activiteiten,
zoals bijvoorbeeld wandelingen of bezoeken
aan andere kloosters of abdijen in Nederland
en Vlaanderen. Elke groep is weer anders van
structuur en karakter, maar we zijn met
elkaar verbonden door een aantal
gemeenschappelijke waarden en praktijken:

Gebed
in verbondenheid, alleen of gezamenlijk,
gezegd of gezongen. De psalmen, de lectio
divina (=biddend Schriftlezen), eucharistie.
Op elkaar betrokken zijn als zusters en
broeders
in een voortdurend proces van onderlinge
gehoorzaamheid. Daar vindt de voortdurende
bekering plaats om je vanuit jezelf te openen
naar de ander.
Eenvoud van leven,
ofwel: een zekere afstand nemen van de
gewoonten en praktijken van de omringende
wereld en van de mentaliteit waardoor zij
gevoed wordt.
Contemplatie,
dat is een stiltebeleving, innerlijke vrijheid
en zuiverheid van hart waarlangs de
ononderbroken aandacht voor God in je
opengaat.
Arbeid,
beroepsmatig of vrijwillig, om als mens in
balans te blijven. We trachten het materiële
en het tijdelijke nooit los te laten raken van
het spirituele.

Structuur van de groep
Om te zorgen voor een stabiele omgeving
zonder al te veel wisselingen, is de
Cisterciënzergroep Sion verdeeld over twee
groepen. We volgen daarmee de structuur
zoals die in cisterciënzer abdijen gewoon is.
- De noviciaatgroep biedt plaats
nieuwelingen. De noviciaatgroep volgt een
programma van ruim een jaar. De novicen
bereiden de ochtenden thuis al voor en
bespreken tijdens de bijeenkomst wat het
‘huiswerk’ met ze gedaan heeft. Na ruim een
jaar gaan ze door naar de volgende groep,
terwijl het noviciaat gewoon doorgaat, nu
weer met anderen. Instromen is elke maand
mogelijk.
- De slotgroep begint op de ochtend met een
gezamenlijke lectio. De rest van het
programma wisselt en wordt in onderling
overleg bepaald.
- In de middag staat, voor beide groepen
samen, een jaarthema centraal, ingeleid
door een CGS-lid of een externe spreker.

Aanmelden van nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de
secretaris Harry Haagen.
Na een aantal voorbereidende
(kennismakings)gesprekken kan de
‘nieuweling’ instromen in de noviciaatsgroep.

