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Nieuwsbrief nr 24, november 2022

Kerstconcert
- Op weg naar Kerstmis -  
 

 
 

Op vrijdag 9 december om 20.00 uur organiseren de Vrienden van de Roosenbergabdij
hun tweejaarlijks kerstconcert  in de abdijkerk, Oudeheerweg-Heide 3 te Waasmunster. 
Het beloo� een hoogstaande avond te worden met 2 topartiesten:  
 
sopraan Noémie Schellens en gitarist Maarten Vandenbemden. 
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Sopraan Noémie Schellens studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel en behaalde er haar master met een grote onderscheiding. Ze vervolmaakte haar
studies in Frankrijk en volgde daarna ook verscheidene masterclasses. Ze zong o.a. in De
Munt, de Vlaamse Opera, Bozar, Opéra de Lille, het Kaaitheater en Opéra Bastille in
Parijs. Als actrice werkte ze onder andere mee aan de Vlaamse reeks Zuidflank, Code 37,
e.a. 
Haar warm, oprecht en ontroerend timbre inspireerde mensen op allerlei vlakken. Zo werd
ze in 2012 tot cultureel ambassadrice getiteld door haar geboortestad Leuven, een Franse
topwijn draagt haar naam, en liederen worden voor haar gecomponeerd. 
 
Gitarist Maarten Vandenbemden kreeg op vierjarige lee�ijd zijn eerste gitaarlessen van
zijn vader. Dertien jaar later leidde zijn weg naar het Koninklijk Conservatorium van
Brussel met masteropleidingen Gitaar en Muziekschri�uur. Maarten is eerste laureaat
gitaar van de wedstrijd Dexia Classics 2011 en in de zomer van 2013 ontving hij de ʻSpecial
prize for best interpretation' op een internationaal gitaarconcours in Tsjechië. 
  
Met gitarist Maarten Vandenbemden vormt Noémie Schellens een hecht duo, waarmee ze
regelmatig doorheen Europa concerteert en nu dus ook ons kerstconcert in de Abdijkerk. 
  
Zij brengen een warm en intiem programma met Italiaanse melodieën van onder de
Napolitaanse zon tot bekende liefdesariaʼs van Puccini en Piazzolla en kerstliederen. Laat
je meevoeren door dit uitzonderlijke duo met het zachte, virtuoze gitaarspel van Maarten
en de warme heldere stem van Noémie. 
 
Na het concert bieden de Vrienden u in de pandgangen van de Abdij een kerstreceptie aan. 
 
De inkom bedraagt 15 Euro. 
Inschrijven is noodzakelijk bij Lieve De Neve, ten laatste tegen 1 december
(denevelieve@hotmail.com of telefonisch 03/ 766 24 32) 
Het bedrag dient te worden gestort op rekeningnummer van Vrienden van de Roosenberg
BE93 7440 7452 2867 met vermelding van naam, aantal personen en Kerstconcert 9
december. Uw betaling geldt als inschrijvingsbewijs.

Roosenberglezingen
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De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de Lucasvereniging,
nodigen u uit op een boeiende lezing door:

Jürgen Mettepenningen en Luc Steyaert 
over hun essay "Gij zult (niet) oordelen". 
 
Op woensdag 30 november 2022 om 19.30 uur in de Roosenbergabdij,
Oudeheerweg-Heide 3, Waasmunster. 
 
Jürgen Mettepenningen (1975) is theoloog, bisschoppelijk afgevaardigde
Onderwijs in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en gastdocent aan de KU Leuven. 
Luc Steyaert (1948) is jurist, ere-advocaat en gewezen stafhouder aan de balie te
Dendermonde. Hij is gespecialiseerd in familierecht en bemiddeling. Hij doceert
deontologie binnen de orde van Vlaamse balies. 
 
Nog nooit draaide ons leven zo rond oordelen; op het werk, thuis, in de politiek, via
websites en alle mogelijke kanalen op onze smartphone... Hoe ons in die
oordeelcultuur overeind houden, eraan participeren en tevreden zijn? Jürgen
Mettepenningen en Luc Steyaert sloegen de handen in elkaar om te kijken naar een
wereld die niet kan draaien zonder oordelen en er tegelijk geen weg mee weet. Ze
verbinden oordelen met wie we zijn, maar ook met de verantwoordelijkheid, vrijheid
en liefde, om uit te komen bij een pleidooi voor bedachtzame mildheid, na het
benoemen van het leven zoals het is. Hun essay is doorspekt met tal van
voorbeelden uit geschiedenis, lectuur, de actualiteit en het leven van alledag. 
 
Inschrijving verplicht via e-mail aan paulwaas1@gmail.com vóór 27 november 2022. 
Inkom (betaling op voorhand): €8,00 en €5,00 voor de leden van de organiserende
verenigingen. 

mailto:paulwaas1@gmail.com
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Met de steun van    

Activiteiten werkgroep
spiritualiteit
 

 
 

 Avondgebed in de advent 
Luisteren naar en zingen van Gods woord in het getijdengebed. Een ideale voorbereiding
op het Kerstfeest. 
Telkens op dinsdagavond om 19.30 uur in de kapel van de Mariazusters van
Franciscus, Kerkstraat 14 in Waasmunster. 
Tel : 052 46 20 95                                                                                                         
Begeleiding: Luc Van Meerssche 
Orgel : Lander Rogiers 

29 november 2022
6 december 2022
13 december 2022
20 december 2022

 

Leerhuis
Samen op weg gaan met een schri�tekst tot hij open gaat en nieuw leven gee�! 
Telkens van 19.30 tot 21.30 uur, op:                      

7 december 2022               
4 januari 2023                    
1 februari 2023 
1 maart 2023
5 april 2023
3 mei 2023
7 juni 2023 
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En gaat door in het klooster van de Mariazusters van Franciscus, Kerkstraat 14
te Waasmunster. 
Begeleiding: Luc Maes 
Kostprijs: vrije bijdrage 
Info: trees.verstuy�@gmail.com
 

Laura van abt Poimen
De laura is de naam van een bescheiden initiatief dat de monastieke waarden en traditie
wil doorgeven aan wie hiervoor ruimte wil scheppen in het dagelijks leven. We worden
aangemoedigd monnik te zijn in de wereld, elk op onze eigen plek. Daartoe komen we
samen rond de psalmen.     
                                                      
Je bent welkom tijdens de winterperiode in het klooster van de Mariazusters van
Franciscus, Kerkstraat 14, 9250 Waasmunster. Je kan parkeren in de Kerkstraat of op de
binnenkoer van het klooster. 
 
PSALMBESPREKING - aanvang  om 19u30 
•    di. 22/11: psalmbespreking (ps. 24) 
 
PSALMWAKE - aanvang  om 20u 
•    di. 29/11:  psalmwake (4de wake) 
 
Kom je een eerste keer, dan kan je een kwartiertje vroeger komen om iets te vernemen
over de laura en onze manier van werken. Geef dan best een seintje
vooraf: laura.waasland@gmail.com
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