Tentoonstelling
Algemene informatie

Kloosters
op een keerpunt
Nederlands kloosterleven in tijden van verandering
De Nederlandse kloosters maken een duizelingwekkende verandering door.
Sinds 1960 daalde het aantal kloosterlingen van 50.000 naar minder dan 4.000.
Honderden kloostergebouwen hebben een nieuwe bestemming gekregen of zijn
afgebroken. Het kloosterleven bevindt zich op een keerpunt.
Dit gaat gepaard met terugkijken enerzijds en overdragen anderzijds. De
tentoonstelling brengt beide aspecten voor het voetlicht. Wat was de betekenis
van het kloosterleven in de afgelopen eeuwen? Wie zijn de kloosterlingen van
de toekomst?
In de afgelopen decennia kwamen tientallen erfgoedprojecten tot stand:
geschiedschrijving over kloostergemeenschappen, interviews, fotoseries
en films. Deels op initiatief van de kloosterlingen zelf, deels op verzoek van
buitenstaanders die zich realiseerden: nu kan het nog!
Het verdwijnen van de kloosters lijkt tevens te functioneren als wake-up call.
Kloosters onderhielden gastvrije plekken van stilte en bezinning en zorgden
voor kwetsbare mensen. Terwijl veel gevestigde orden en congregaties
verdwijnen, starten overal in Nederland initiatieven om de waarden van het
kloosterleven in nieuwe vormen toekomst te geven.
De tentoonstelling toont de resultaten van de erfgoedprojecten en laat tevens
mensen aan het woord die aan het kloosterleven op eigentijdse wijze invulling
proberen te geven.

Zie voor de meest actuele informatie onze website: www.kloostersintagatha.nl
Mei - oktober
Poortgebouw, kerk en museum (gratis) toegankelijk op:
woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Studiezaal: donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op afspraak.
Rondleiding: donderdag en vrijdag op afspraak.
Kloostertuin: dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.
November - april
Studiezaal: donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op afspraak.
Rondleiding: donderdag en vrijdag op afspraak.
Kloostertuin: dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.

Klooster van verleden, heden en toekomst

Ruimte huren
Uw vergadering of bijeenkomst in het klooster? Kijk voor meer
informatie op onze website: www.kloostersintagatha.nl
Nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan aan via www.kloostersintagatha.nl
Word vriend van klooster en Erfgoedcentrum
Activiteiten van klooster en Erfgoedcentrum worden mede mogelijk gemaakt door
een betrokken vriendenkring. Bijdragen kan via IBAN: NL85 ABNA 0601 7805 31
t.n.v. ‘St Erfgoedcentr Ned Kl’. Klooster en Erfgoedcentrum zijn aangemerkt als
ANBI. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Klooster Sint Agatha
Kloosterlaan 24
5435 XD SINT AGATHA
www.kloostersintagatha.nl
www.erfgoedkloosterleven.nl
info@kloostersintagatha.nl
0485 – 311 007

Klooster van
de Kruisheren
sinds 1371

Erfgoedcentrum
Nederlands
Kloosterleven

Bezoek museum,
kloostertuin en
poortgebouw

Het depot (2005)
herbergt de collecties van
het Erfgoedcentrum.

Welkom in het oudste, nog steeds
bewoonde klooster van Nederland!
Kruisheren
Sinds 1371 wonen en werken de Kruisheren in Klooster Sint Agatha.
Zij combineren al 650 jaar het leven van alledag met bezinning en
reflectie. Ze bidden het getijdengebed en zijn werkzaam in pastoraat,
onderwijs en de dagelijkse zorg voor de huishouding. De Kruisheren
maakten van het klooster een plek van eenvoud en aandacht.
Erfgoedcentrum
Sinds 2006 is in een deel van het klooster het Erfgoedcentrum
Nederlands Kloosterleven gevestigd. Het centrum bewaart archieven,
publicaties, voorwerpen en audiovisueel materiaal van ruim 100
kloostergemeenschappen. De collecties worden toegankelijk gemaakt en
gebruikt voor tentoonstellingen in het museum. Onderzoekers kunnen
terecht in de studiezaal voor het raadplegen van archiefstukken en boeken.

De kloostertuin is een prachtige tuin
voor een wandeling. Ervaar de rust van
eeuwenlang gebed, loop onder monumentale
bomen en ontdek speciale snoeivormen en
onverwachte doorkijkjes.

Woonruimtes
Kloosterkerk met een bewogen
geschiedenis. Een informatiezuil
maakt u wegwijs.

Kloosterterrein
Een oude muur bakent het kloosterterrein af. Daarbinnen ligt de grote
authentieke kloostertuin met vijvers, fruitbomen, siertuin, pluktuin,
voorraadkelder, de pandhof en de breviertuin. Op het kloosterterrein
zijn ook enkele ateliers en een kleine bierbrouwerij gevestigd. Het
klooster grenst aan het – eveneens eeuwenoude – Maasheggengebied
en vormt het startpunt voor prachtige wandelingen en fietstochten.

Werkruimtes, waaronder
boekbindatelier van Kruisheer
Edgard Claes, een iconenatelier,
een textielatelier en de
kleine bierbrouwerij.

Museum en studiezaal

Op het terras van het poortgebouw
kunt u terecht voor koffie of thee met
huisgemaakte kloosterkoek, appelsap uit
eigen tuin, kloosterbier uit de brouwerij of
een andere versnapering. Hier is ook een
Toeristisch Informatiepunt gevestigd.

