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Wilt u vriend of vriendin worden van het Sint Liobaklooster ?
Deze brochure wordt u aangeboden door de stichting “Vrienden van het monasterium Sint Lioba”. Als
vriendenstichting voelen wij ons zeer verbonden met dit klooster en de mensen die er wonen en die op
zo’n bijzondere manier hun levensroeping in praktijk proberen te brengen. Ons doel is om deze
gemeenschap te ondersteunen, met name financieel.

Wat is het Sint Lioba klooster ?
Het “Monasterium Sint Lioba” is een gemeenschap van monniken binnen de Benedictijner orde. Het klooster ligt in
de duinen bij Egmond Binnen in Noord Holland. In het klooster wonen zowel zusters als broeders, in 2013 bij
elkaar 15.

Waar komt de naam Sint Lioba vandaan ?
Lioba was een nicht van Bonifatius (675 – 754) die het christendom vanuit
Engeland naar onze streken heeft gebracht. Lioba was opgevoed in een
klooster in Zuid Engeland. Op uitnodiging van Sint Bonifatius kwam zij
naar onze streken om te zorgen voor pas bekeerde jonge vrouwen.
Zij stond bekend om haar kennis van de Bijbel. Vanwege haar lieflijke
karakter kreeg ze de bijnaam “Lioba” wat “lieflijke” of “goede” betekent.
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Wat zijn de idealen ?
De idealen waar de zusters en broeders zich voor inzetten komen voort uit de vroeg Christelijke tijd. Dit waren
dezelfde idealen die Sint Benedictus ertoe brachten om in de zesde eeuw zijn communiteiten te stichten.
In de eerste eeuwen na Christus ontstonden op veel plaatsen in de toenmalige Romeins – Joodse wereld gemeenschappen waarin mensen probeerden het voorbeeld van Jezus in praktijk te brengen. Dat betekende zorg voor
elkaar, bezittingen met elkaar delen en veel aandacht voor geestelijke en religieuze groei.

Inmiddels is een kleine tweeduizend jaar later de wereld totaal veranderd maar de idealen zijn nog steeds
dezelfde. Ook in de tijd waarin we nu leven, willen de zusters en broeders het voorbeeld van Jezus levend houden.
Zij hebben een diep vertrouwen dat God zich bekommert om Zijn mensen en dat Hij Zijn mensen liefheeft. Die
liefde willen zij vorm geven in de kloostergemeenschap en daarmee willen zij een signaal geven aan de samenleving.

Hoe ziet het dagelijks leven eruit ?
De lijfspreuk van de Benedictijnen en daarmee van het Sint Liobaklooster is “Ora et labora”, bid en werk.
Vijf keer per dag komen de zusters en broeders in de kapel bijeen om te bidden en de psalmen te zingen. Hun
werk bestaat, naast de dagelijkse huishoudelijke zaken, uit het beoefenen van traditionele ambachten: weven,
pottenbakken, beeldhouwen, batikken, mozaïek en edelsmeden. De producten zijn te zien in een speciale
expositieruimte en zijn te koop voor particulieren en bedrijven, zie www.kunstambachtlioba.nl.

Met hulp van vrijwilligers is er een gastenverblijf en de “School voor de Vrede”.
Het gastenverblijf biedt onderdak aan groepen en aan individuele mensen om de rust en de stilte van het klooster
te ervaren. Gasten zijn welkom bij de dagelijkse bijeenkomsten in de kapel.
In de “School voor de Vrede” worden retraites gehouden voor scholieren en studenten. Daarnaast wordt er het
jaarlijkse “Zomertheater” georganiseerd.
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De geschiedenis van het klooster
Het klooster is in 1935 gesticht door Hildegard Michaelis. Na de officiële kerkelijke goedkeuring in 1952 werd de
officiële naam:

“Congregatie van de Sorores Benedictinae Sanctae Liobae Egmundensis”.

Vanuit Egmond zijn nog twee kloosters gesticht, in Orselina in Zwitserland bij Locarno en in Simiane-Colongue in
Zuid Frankrijk.
Hildegard Michaelis werd in 1900 geboren in de Duitse stad Erfurt in Thuringen. Haar mystieke denken was vooral
geïnspireerd op de werken van de Duitse mysticus Meester Eckehart (1260 – 1327) die ook uit Thuringen afkomstig was. Hoewel zij in 1982 is overleden, kenmerkt zij tot op de dag van vandaag het leven in het Sint Lioba
klooster. Velen dragen haar voorbeeld nog in hun hart mee.
Hildegard Michaelis keek met grote eerbied naar alles om zich heen: mensen, dieren, planten en zelfs eenvoudige
gebruiksvoorwerpen.

Een van de eerste schetsen
die Hildegard maakte van
het klooster dat zij wilde
bouwen

Het klooster en de vrienden
De stichting “Vrienden van het Sint Lioba-klooster” nodigt u uit om u als vriend of vriendin te verbinden aan het
klooster en met name financiële steun te geven.
De zusters en broeders willen heel bewust leven van het werk van hun handen. Daarnaast willen zij aandacht en
prioriteit geven aan hun spirituele leven zodat zij hun idealen kunnen doorgeven.
Het kloosterleven is daarom alleen nog mogelijk met behulp van vrijwilligers en met beperkte inschakeling van
betaalde krachten.
Het geld dat de stichting bij elkaar brengt, wordt met name gebruikt voor het in stand houden van de gebouwen
en de tuinen.
Als dank daarvoor krijgt u twee keer per jaar een nieuwsbrief. Ook organiseert de stichting elk jaar een
vriendenbijeenkomst waarin u de zusters en broeders kunt ontmoeten.
De stichting is ingeschreven bij de K.v.K. en heeft de ANBI status. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en twee
zusters.
Wilt u het werk en het monastieke leven in het Sint Liobaklooster praktisch steunen, neemt u dan contact met ons
op.
Onze contactgegevens zijn:

Postadres:
Telefoon:
E-mail adres:
Website:
IBAN:

Herenweg 85, 1935 AH Egmond Binnen
072 506 1388
vrienden@liobaklooster.nl
www.liobaklooster.nl
NL 31 INGB 0007 443824 t.n.v.
“Stichting Vrienden van het Monasterium Sint Lioba”
2013 11
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