
Het is geen toeval dat kloosters vaak in een mooie natuurlijke omgeving liggen. 
De combinatie van religiositeit, bezinning, stilte en natuur vormt een vruchtbare 

omgeving voor verstilling en innerlijke verdieping. 
In het meerdaagse programma “Natuur beleven vanuit een klooster” 
worden de stilte en het ritme van een klooster gecombineerd met de 

beleving van de natuur er omheen. 

Natuur en Stilte
Natuur beleven vanuit een klooster

- Programma 2020 -



Natuur is voor veel mensen een gemakkelijke ingang om tot verdieping en tot zoiets 
als religiositeit te komen.  Door gebruik te maken van een aantal werkvormen en 
het uitvoeren van eenvoudige opdrachten proberen we iets van die verdiepende 

werking van de natuur, op het spoor te komen. Daarbij zullen drie thema’s steeds 
terugkomen: stilte, aandacht en een ontvankelijke houding. 

De eerste dag maken we ’s avonds een “zintuigenwandeling”, waarbij een introductie op de 
drie thema’s zal worden gegeven. De tweede dag staat het thema “Aandacht” centraal. Een 
aantal opdrachten is er op gericht om de aandacht meer bij de natuur te houden waardoor 
je meer oog zult krijgen voor de wonderbaarlijke vormenrijkdom bij planten en dieren. De 

derde dag zal het thema “Ontvankelijke houding” wat meer worden uitgediept en gaan we in 
op de vraag hoe je de ervaringen van deze dagen kunt integreren in het leven van alledag. 

De weekenden worden begeleid door Mari Verstegen. Hij is bioloog en heeft lange tijd 
leiding gegeven aan een stichting die kinderen meer in contact wil brengen met de natuur en 
houdt zich nu beroepsmatig bezig met  het inzetten van natuur bij de zorg voor mensen met 

een beperking en voor mensen met stress-gerelateerde klachten.

O
nt

w
er

p:
 w

w
w

.ta
lg

v.
nl

   
Fo

to
’s

: J
an

ne
ke

 D
en

tz
-V

an
 H

oo
f

 Het programma voor 2020 ziet er als volgt uit:

15 tot 17 mei    Abdij Maria Toevlucht, Zundert.

11 tot 14 juni    Abdij van Berne, Heeswijk.

25 tot 28 juni   Klooster Klaarland, Bocholt (België).

10 tot 13 september   voormalig Kapucijnenklooster, Velp (bij Grave).

15 tot 18 oktober   Abdij Koningsoord, Arnhem.

Voor meer informatie kijk op: www.natuurtrainingen.nl


