Uw verblijf bij ons
Wij werken zonder loon, personeel en finaciele steun van de overheid/kerken.
Wij proberen de tering naar de nering te zetten, evenmin nemen we krediet op.
Wij vervullen een maatschappelijke opdracht, zijn politiek neutraal, niet
commercieel maar gericht op het zich welbevinden van iedereen.

Oecumenische Gemeenschap

Klooster Beinwil / CH

NL

Wij hanteren geen vaste prijzen - iedereen is welkom!
Uw bijdrage voor het verblijf maakt dit projekt mogelijk.

Plaats van stilte & ontmoeting
Support / of lid van onze „Verein der Freunde“
Erenambtelijke medewerkers (een keer of meermaals) binnen of buiten…
Uw sympathie, gebeden, reklame en aandacht voor ons helpen ons enorm.
Elk nieuwe vrijwilliger is welkom.
Schenkingen komen ons werk volledig ten goede, niet voor klerikaal. Wij
houden rekening met voorschriften CBF Centraal Bureau Fondsenwerving - (bij
religieuse werken krijgt men geen stempel).
CHF IBAN: CH59 800 97000 0085 26069
BIC: RAIFCH22
€uro IBAN: DE08 683 90000 0000 949477
BIC: VOLO DE66

Tijd om na te denken * om rust te vinden
spiritualiteit * weg uit je dagelijkse sleur
stilte goede gesprekken impuls
retraite ruimte bijbeltuin bibliotheek
bedevaart-centrum Jakobsweg-Rome-Jerusalem

Aankomst
Airport Basel EAP euroairport.com
Airp. Zürich www.zurich-airport.com
F / D / Basel - Delémont H 18
►Zwingen station / Breitenbach:
Bus 115
A / I / Bern - Zürich A1 Oensingen
►Balsthal station: Bus 115
Navi / Fahrplan www.sbb.ch:
►Beinwil SO Kloster
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toegangkelijk voor iedereen
ongeacht ras, religie en sociale status
Klooster CH-4229 Beinwil / Info & Mail: www.beinwil.org

Beinwil

Gasten/Groepen

Omdat we veel bezoekers & pelgrims uit NL, hebben biedt deze info - bedankt voor deze
vertaling naar onze vrienden & M.F.,C.B. In Beinwil wordt geen NL gesproken, wel en beetje
begrepen  In het dagelijks leven & gebed spreken we Duits, vertalingen mogelijk. In de buurt
wonen Nederlanders. Google chrome vertaalt automatisch www.beinwil.org in het NL.

Broeders en Zusters
uit verschillende culturen, beroepen en christelijke stromingen… leven in
en rond Beinwil volgens de zwitserse grondwet.
Basis: het evangelie en volgens de regel van benedictus - ora & labora & lege:
gebed & arbeit & bereidheid tot leren en reflektie, stilte & gastvrijheid.
Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook voor korte tijd - Kom en ervaar het!

Klooster Beinwil staat onder monumentenzorg.
Openbaar gebed 15 min

Mo-So 8*12*21 + So 15h

Kerk, kapel, informatie / bijbeltuin, shop
Cafe-hoek, museum / klooster-dia-show

Mo-So 9-21h vrij toegankelijk

Info: wandelaars, fietsers
Centre Pelgrims: Compostela RomJerus

maps & info www.beinwil.org

Rondleiding door het klooster (kruisweg,
bibliotheek, crypta…), Medewerking

aanmelden: www.beinwil.org
-„-

Gasten - stilte en ontmoeting

Overnachten

Aanmelden: www.beinwil.org

Wij respekteren uw geloof – iedereen is van harte welkom,
uit welk land dan ook, leeftijd, rijk of arm, of je gelooft of niet...
Samen delen we spiritualiteit, het dagelijks leven, gebed, maaltijden, momenten
van stilte, genieten van een prachtig afgelegen landschap aan de „Passwang“.
Kennismaking met de oecumene en de stilte ervaart u door deze eenvoudige
levenswijze, ingekaderd door het „Stundengebet“ van de verenigde kerk uit 6.Jh.

Geen gasten-en congreshuis. Meedoen als deel van de gemeenschap, een paar
dagen of weken... Gezamenlijk: bidden, de maaltijden in stilte. Mogelijk is:
gesprekken/stilte, meehelpen, vrije tijd, vasten, retraite, zielzorg, kluizenaar...

Gebed en arbeid
Ma-Zo - gebed 15 min - openbaar:

deelnemers

8h

stilte tijd 19-9h
arbeid en tijd voor gesprekken

ochtendgebed

12h middaggebed
15 h vesper zo+feestdagen

21h nachtgebed vanaf 20h „stilte & licht“
ansl. meditation vrijblijvend

en

Het priveeberijk staat 24 uur open voor U: kruisweg, crypta, bibliotheek…
25 eenpersoonskamers, mannen en vrouwen apart.
Vergaderruimte 9-12+14-19h.

gemeenschap:

stilte tijd 12-14h
arbeid - koffie met gesprekken
voorlesen 20.45h
stilte tijd 19-9h

Tot rust komen: www pc, mobiel, radio, tv, gereduceerd, met koptelefoon.
Rook- en alkoholvrij. Geen huisdieren. Niet toegankelijk voor een rolstoel.

Groepen / parochianen

Opgeven www.beinwil.org

Gebed Ma-Zo
Kloosterrondleiding
Lezingen
Gesamelijk uitstapje
Pelgrim wandeling (Hohe Winde; Jakobsweg Basel-Klooster Beinwil-Bern...)
Ruimte voor retraite/vergaderingen 9-12 + 14-19h (b.v. met medewerkers...)
Bij u thuis: tentoonstelling, diashow/infoavond/ ideen voor een parochie.....
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