Klooster Sint Agatha als 'klooster van de toekomst'
Een 'klooster van de toekomst' moet keuzes maken ten aanzien van leefwijze, activiteiten en relatie tot de
traditie. Hoe pakt dit uit voor Klooster Sint Agatha?
Klooster Sint Agatha wordt door zowel bewoners als bezoekers vooral gewaardeerd vanwege de stilte en de
eenvoud. Deze kwaliteiten proberen we in stand te houden. Het doel van Klooster Sint Agatha is het
gezamenlijk blijven realiseren van een religieuze leefsfeer, waarvan stilte, eenvoud, natuur, kloosterlijke
gebedstraditie en studie deel uitmaken. Dit is wat alle gebruikers van het kloostercomplex bindt. Zij bieden
aan derden de mogelijkheid om hierin te delen. Bezoekers zijn welkom in de kloostertuin, het
Erfgoedcentrum, de kloosterkerk en het horecapunt in het poortgebouw. Er zijn geen voorzieningen voor
logies.
De bewoners spelen een belangrijke rol voor de leefsfeer van het klooster; zij zijn de meest continue factor.
Iedere bewoner heeft een eigen wooneenheid met woonkamer, slaapkamer, keuken en sanitair. Er zijn
twaalf wooneenheden. Gezien de omvang van de woonruimtes en de dynamiek van gebouw en omgeving,
is bewoning door alleenstaande volwassenen het meest passend. Het gebouwencomplex beschikt over
enkele zalen die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden en waar de bewoners elkaar kunnen
ontmoeten.
In de huurovereenkomst met een bewoner wordt opgenomen dat hij/zij lid is van een bewonersvereniging.
Iedere bewoner draagt op zijn of haar manier bij aan de instandhouding van het klooster en is zo betrokken
bij het geheel. In Klooster Sint Agatha werken op veel plekken vrijwilligers: als gastheer/vrouw of rondleider,
voor het tuinonderhoud, het erfgoedbeheer in het Erfgoedcentrum, enz.
De bewoners zorgen samen voor het continueren van de gebedstraditie van het klooster. Kenmerkend voor
het getijdengebed zijn psalmzang, bijbellezing en stilte. De rollen van mannen en vrouwen zijn gelijk.
Bewoners kiezen gezamenlijk voor frequentie en tijdstippen. Klooster Sint Agatha staat in de christelijke
traditie. Het was er al voordat er sprake was van een splitsing tussen katholiek en protestant en is in die zin
van oorsprong oecumenisch. Gezien echter de ligging en de ontwikkeling is de oriëntatie primair katholiek.
De vieringen van de Kruisheren vormen voorlopig een basis voor de gebedstraditie, maar kunnen worden
aangevuld met andere initiatieven.
De bewoners werken samen met de organisaties op het kloosterterrein. Het beheer van de onroerende
goederen wordt verzorgd door Stichting Sint Aegten. Het Erfgoedcentrum wordt beheerd door Stichting
Erfgoedcentrum. Tussen alle gebruikers van het kloosterterrein vindt periodiek overleg plaats, waarbij
activiteiten en taken op elkaar worden afgestemd.
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