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Lentenieuwsbrief 

Kun je deze mail niet lezen? 

Klik dan hier.  

 

  

 

Kunstweekend voor amateurs 

Februari 2016 

'Dit is mijn geheim, 't is heel eenvoudig: 

alleen met 't hart kun je goed zien. 

't Wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar'.    uit:De kleine prins. 

Hoor je bij de mensen die kunnen staren voor een leeg blad? 

Of...heb je gewoon weer eens zin om  te tekenen/schilderen? 

En …dat gebeurde volop! Met dank aan Julie Louwman die met mooie 

aanwijzingen en ideetjes zorgde voor een mooi programma. 
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Netwerkdag 

maart 2016 

De regel van Augustinus...alleen voor kloosterlingen? 

Dat was het thema van de landelijke netwerkdag van 

studenten en jongerenpastores. 

Onder leiding van Hein Blommestijn werd er een 

diepere laag aangeboord om op een geheel vernieuwde 

wijze naar de tekst te kunnen kijken. Casella was 

vandaag de plek waar delen en ontmoeting plaats 

konden vinden. 

 

tuindag 

9 april 2016 

We hebben met een fijne groep mensen een, in alle 

opzichten, fantastische tuindag gehad. Het ziet er weer 

mooi uit: alle perken, het gebedsbos en...de moestuin. 

Kom gerust eens kijken en wie weet zien we je op de 

volgende tuindag!!! 

Agenda 

21 mei: 

Meditatief 

wandelen 

Met een mooie 

tekst op pad! 

We lopen 

ongeveer 7 

kilometer! 

 

3-4-5 juni: 

Pelgrimeren 

voor jongeren 

In 

samenwerking 

met de Spil. De 

eerste dag loop 

je van Maarssen 

naar Hilversum. 

Dan volgt een 

ontspannen 

rustdag in 

Casella en de 

derde dag loop 

je van Hilversum 

weer terug naar 

Maarssen! 

 

18 juni : 

vrijwilligersdag 

Het wordt weer 

een ludieke dag 

met veel ruimte 

voor 

ontmoeting.wij 

vinden het fijn 

 



 

Associatie van Irene 

10 april  2016 

Marie Madeleine opende de viering met de woorden 

"...Irene die een klooster zocht wat niet te veel een 

klooster leek en ons vond! 

In eerste instantie omdat je doodgewoon hard moest 

studeren! Al gauw werd je geraakt door wat je 

meemaakte bij ons. Daar wilde jij een bijdrage aan 

leveren.” 

Ook Casella was(is) blij met jouw aanwezigheid! En dat 

groeide uit tot deze associatie . Blijf vanuit Amersfoort 

met ons verbonden, Irene!!! 

 

Redactiebijeenkomst 

'Stad Gods' in een nieuw jasje! 

De nieuwe redactie voor de Stad Gods (nu met een 

flinke 'Casella-delegatie') komt bij elkaar om de inhoud 

definitief vast te stellen. Fijn dat er nu ook jonge 

mensen hierin een plek hebben om het blad mee vorm 

te geven.We hopen dat het  zo uitnodigend mag zijn dat 

we veel nieuwe ‘Vrienden van de zusters 

Augustinessen’  mogen begroeten. Voor € 10 ontvang 

om onze 

vrijwilligers die 

dag eens extra 

in het zonnetje 

te zetten! 

 

1-2-3 juli : 

retraiteweekend 

voor mensen 

tussen de 30 en 

45 jaar. thema 

van deze dagen: 

Liever uitgerust 

dan uitgeblust! 

 

Kijk voor meer 

activiteiten op 

onze agenda 

Uit het 

gastenboek 

Ik voel me hier 

gezien, gehoord, 

gekend bij mijn 

naam. Welkom 

in jullie midden 

mens onder de 

mensen. Dank! 

Femke 

 

Het was heerlijk 

en ik wil eigenlijk 

nog niet naar 

huis. Dus: tot 

snel, alle goeds 

op dit mooie 

plekje! Marije 
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je een prachtblad. Nee niet éen, maar liefst zes! Je kunt 

je vast opgeven en in september zal dan het eerste 

nummer op je deurmat vallen! En voor degenen die dit 

blad al ontvangen…je zult niet teleurgesteld worden! 

 

 

Gastvrijheid met 

een grote G. dat 

is wat ik hier 

ervaren heb. 

zorg, eenvoud, 

toegankelijkheid. 

Het mooiste is 

dat jullie niet 

alleen een 

boodschap 

verkondigen, 

maar zelf ook 

een teken zijn. 

Dank! Martijn 

 

Wat ben ik blij 

dat jullie plek zo 

leeft en bloeit en 

wat voelt het 

goed en thuis 

om hier weer te 

zijn, wat fijn dat 

dit zo'n mooie 

plek geworden 

is. Dank jullie 

wel voor de 

gastvrijheid en 

het heerlijke 

eten, de mooie 

vieringen, de 

stilte....Het heeft 

me goed 

gedaan. Ik heb 

op adem kunnen 

komen en ga nu 

weer verder op 



 

de weg! Alle 

goeds en tot 

ziens. Maria 

 

 

 

 

 

  

 

Casella 

Religieuze leefgemeenschap Casella biedt een open huis voor 

jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. 
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