20.00 uur: Na het eten heb ik even in de leeszaal gelezen.
Nu ga ik naar bed. Ik vind het fijn om mijn leven te
wijden aan het geloof. Ik ben benieuwd of de mensen
over 100 jaar nog weten hoe het leven in het klooster er
nu uitziet. Ik moet er toch niet aan denken dat het
klooster dan helemaal verdwenen is…

Het klooster is een monument

Monumentenkijker
Het klooster is een monument. Monumenten bestaan
in allerlei soorten en maten. Ze zijn altijd bijzonder
én oud (minstens 50 jaar). Ze zijn bijzonder vanwege
hun belangrijke rol in de geschiedenis van een land, stad of
dorp. Er zit dus een historisch verhaal of herinnering aan vast.
Monumenten worden officieel door de overheid beschermd.
Dat betekent dat het gebouw niet zomaar veranderd of zelfs
gesloopt mag worden.

?

?

Kun je ontdekken hoe oud het klooster is waar je nu bent?

>Klooster
Zeer geëerde gast,
ken je me nog? Ik ben
Zuster Zaligheid.
Je bent nu in een
klooster.

L ees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.
Ik ben het er wel/niet mee eens dat het klooster een monument is
omdat...

?

?

Wat lijkt je leuk aan het leven in een klooster? Wat lijkt je niet
leuk?
Wel leuk:
Niet leuk:
Maak een foto van het deel van het klooster dat je het
meest bijzonder vindt.

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit klooster.

1
2
3

4
Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag,
elk jaar in het tweede weekend van
september, kun je nog meer bijzondere
monumenten bezoeken! Je leest er alles
over op www.openmonumentendag.nl.

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Klooster

?

Een klooster is een groot
gebouw waar monniken en
nonnen een godsdienstig leven
leiden. Ze hebben bijna geen
contact met andere mensen.
Kijk goed rond. En lees mijn
dagboekfragmenten van
vroeger. Probeer je voor te
stellen hoe het hier toen was.

08.00 uur: Ik ga naar de kruidentuin. Ik weet welke kruiden de kok en de arts vandaag nodig hebben. Ik vind het
heel bijzonder dat wij bijna alles zelf maken wat we nodig
hebben om te leven. Als ik nog tijd over heb, ga ik op het
kerkhof onkruid wieden. Ook dat doen we natuurlijk zelf.

?

?

Kun je ontdekken welk werk de nonnen of monniken hier deden.
Denk aan: boekbinden, bier brouwen, kleding maken, op het
land werken, in de bibliotheek werken.

?

?

03.30 uur: Ik trek snel mijn habijt aan voor de nachtwake. De nachtwake is de eerste dienst waar de dag mee
begint. Een mooi begin van de dag. Tijdens het bidden
voel ik dat de band met God steeds sterker wordt. We
bidden vijf keer per dag samen.

?

?

Is er een kruidentuin? Welke kruiden zie of ruik je?

En jij? Houd jij van vroeg opstaan?

?

?

Is er een kerkhof? Meestal zien de grafstenen op een kerkhof er

allemaal net iets anders uit. Is dat hier ook zo?
Waarom wel/niet?

?

?

Kijk goed rond. Hoe kun je zien dat het geloof voor de mensen in
het klooster heel belangrijk is?

Maak een foto.

12.00 uur: We gaan straks in stilte warm eten. Ik vind de
stilte prettig. Ik voel de aanwezigheid van God heel sterk
als het stil is. Maar een nadeel is dat ik veel aan
mijn zusje denk als het zo stil is. Ik mis haar. Het duurt
nog 65 dagen voordat ik haar weer zie.

05.00 uur: Tijd voor het ontbijt. Vandaag leest zuster
Sophie tijdens het ontbijt voor uit de Bijbel. Tijdens het
middag- en avondeten mogen we niet praten.
Ga naar de eetzaal.

?

?

Hoe zie je dat dit de eetzaal is?

?

?

En jij? In een klooster mag je bijna geen contact hebben met de

buitenwereld. Wie zou jij het meest missen?

?

?

En jij? Kun jij goed stil zijn? Probeer eens vijf minuten niet te

praten.

Maak een foto.

?

?

En jij? Wat doe jij tijdens het ontbijt? Zet een kruisje:
praten
lezen
tv kijken
anders, namelijk…

06.30 uur: Ik ga snel naar eucharistieviering in de kerk.
Dit is de belangrijkste viering van de dag.

?

?

Heeft het klooster waar je nu bent een kapel of kerk?
Hoe vind je de sfeer in de kapel / kerk?
saai
donker
licht
mysterieus
anders, namelijk…
Probeer ook een foto te maken die de sfeer laat zien.

