Gemeenschappelijk leven met de grondtonen van het bestaan
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‘Met het Mysterie mag je nooit klaar zijn‘
Tomás Halík

leven

Klooster

Bij deze deelnemersuitgave ‘Workshop spiritualiteit van het Gregoriaans’ hoort een
handleiding voor begeleiders (4p)
Deze is te downloaden op de website van DEZINNEN: www.dezinnen.nl
Bronnen
In deze workshop worden enkele liederen voorgesteld.
Vanwege de auteursrechten die op sommige liederen rusten volstaan we hier
met opname van de auteursrechtenvrije liederen
en verwijzen we voor de andere liederen naar de bronnen.
Dit zijn:
ZINGEN 1: Psalm 67a uit Maria Toevlucht, Zundert
> uit: Liedboek 2013
ZINGEN 2: Deus, in adiutorium meum intende > bijgevoegd
ZINGEN 3: Kyrie eleison > uit: GvL 804a
ZINGEN 4: Attende Dominum > uit: GvL 844
ZINGEN 5: Ubi caritas > bijgevoegd
ZINGEN 6: Ubi caritas en Bless the Lord
> bijgevoegd (lees wel auteursrechtenbepaling op:
https://www.taize.fr/nl_article850.html )
Liedboek 2013
Is te bestellen bij: Boekencentrum / VBK Media bv
Postbus 13288 3507 LG Utrecht
Telefoon Algemeen: 088 7002600
E-mail Algemeen: liedboek@vbkmedia.nl
Gezangen voor liturgie (GvL)
GvL is te bestellen bij de boekhandel met ISBN nummer:
978 90 304 1026 3 of online bij Bol.com.
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GVL en Liedboek zijn in de meeste kerken beschikbaar en zijn daar wellicht
voor een dag/avond te lenen.
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Projectgroep
Elizabeth Boddens Hosang, Marian Geurtsen, Marjo Krijn, Marlies Roelofs,
Theo Wierema.
Dank
Deze productie is tot stand gekomen met ondersteuning vanuit KNR, Verus, PKN,
Studentenpastoraat e.a. Met speciale dank aan de Adelbertabdij te Egmond-binnen
en haar Abt Gerard Mathijsen en de groep kloosterweekend van de Christus
Triumfatorkerk in Den Haag.
Bestellen
Deze infokatern ‘Spiritualiteit van het Gregoriaans’ vormt samen met de brochure
‘Kloosterleven’, de bijbehorende Short Story, en een korte handleiding de leermodule
‘Kloosterleven; gemeenschappelijk leven met de grondtonen van het bestaan’.
Deze leermodule is tegen kostprijs (€ 5,95) en verzendkosten in hardcopy verkrijgbaar bij DEZINNEN en is vanaf juli als PDF gratis te downloaden via de website van
DEZINNEN.
Kloosterleven
Deze leermodule is tot stand gekomen in het kader van het deelproject ‘Kloosters
in West-Europa’ van DEZINNEN dat deel uitmaakt van het EU ERASMUS project
‘Sakralraume als Europäische Erinnerungsorte’; een project van 10 participanten
uit 7 EU-landen (2015 – 2017).
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Voor wie niet goed bekend is met het kloosterleven kan het psalmen zingen in het getijdengebed vervreemdend
werken: het bevreemd dat de monniken of zusters zo weinig muzikaal zingen. Of de muzikale taal is zo ver verwijderd van de manier waarop in parochies en gemeenten gezongen wordt, dat je als deelnemer in eerste instantie
geen aansluiting weet te vinden.
In deze workshop ontdek je dat het bij het zingen in het klooster niet gaat om de schoonheid van de muziek, maar
om het op je in laten werken van de teksten door ze te reciteren op een muzikale toon of reciteertoon. Door zelf te
zingen, maak je kennis met de beperkingen en mogelijkheden van deze manier van zingen, waardoor je mogelijk
beter gaat begrijpen wat een kloosterling beleeft. Mogelijk dat je door meer begrip en eigen ervaring iets van de
openheid naar ruimte en tijd gaat beleven van de wijze van zingen in het klooster.

Deus, in adiutorium
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Ubi caritas
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Zingen 6

(

‘Het onuitsprekelijke is vervat in het uitgesprokene’
(Ludwig Wittgenstein)

)

Deze workshop ‘Spiritualiteit van het Gregoriaans’ vormt samen met de bijbehorende brochure ‘Kloosterleven’, de short story
‘Zoeken naar de bron’ en een handleiding de leermodule ‘Kloosterleven; g
 emeenschappelijk leven met de grondtonen van
het bestaan’.

