BGB-Bezinning: dinsdag 21 maart 2017

Abdij Tongerlo
Een korte geschiedenis
De abdij van Tongerlo werd gesticht rond 1130 toen een aantal norbertijnen van de
Sint-Michielsabdij te Antwerpen zich vestigden op het landgoed van de heer
Giselbert van Castelré. Vanaf haar ontstaan tot in de 18de eeuw groeide het
klooster uit tot een omvangrijk abdijcomplex met grotendeels bewaarde
omgrachting en talrijke gebouwen. Aan het eeuwenlange bestaan van de abdij kwam
in 1796 een voorlopig einde wanneer Franse revolutionairen de norbertijnen uit de
abdij verdreven. Hierna werd de abdij verkocht en werd een deel van de gebouwen,
waaronder de kerk, gesloopt. Pas in 1838 werd de orde heropgericht om twee jaar
later terug te keren naar Tongerlo. De vervallen gebouwen werden gerestaureerd.
Sommige gebouwen, waaronder het kloosterpand en de kerk, waren verdwenen en
werden volledig heropgebouwd. In 1929 vernielde een grote brand het merendeel
van de abdijgebouwen. De jongste medebroeders vonden een onderkomen in de
abdij van Leffe en stonden zo aan de wieg van de heroprichting van deze Waalse
norbertijnenabdij. Na de brand werden de beschadigde gebouwen hersteld. Vanaf
1990 vonden er restauratiewerken plaats aan het gehele abdijencomplex. In 1999
werd de abdijkerk, na een restauratieperiode van bijna vijf jaar, terug in gebruik
genomen. In de recente periode groeide de abdij uit tot een centrum van
liturgische vernieuwing en bezinning. De abdij is beschermd als monument en als
cultuurhistorisch landschap en maakt deel uit van het Vlaams bouwkundig erfgoed.

Het Da Vinci-Museum
Waar moet je naartoe voor Da Vinci’s Laatste Avondmaal? Naar de
Norbertijnenabdij van Tongerlo! Dat klopt natuurlijk niet, maar toch is er iets van
aan. Da Vinci’s origineel in de Milanese Dominicaner abdij is er namelijk zo slecht
aan toe dat veel van het effect is verdwenen. Dat komt omdat het genie heeft
geëxperimenteerd met nieuwe technieken. Sedert 1545 is de abdij van Tongerlo in
het bezit van een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica - zeg nooit
kopie - van het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal
van het klooster Santa Maria della Grazie te Milaan. De bijzonder getrouwe replica
is een zeer vroege, vermoedelijk dateert ze al uit 1507 – 1509, zo’n tien jaar na het
origineel. Leerlingen van Da Vinci maakten ze en het werk werd in 1545 in
Antwerpen aangekocht. Naar verluid zou de meester zelf het hoofd van Jezus en
Johannes De Doper geschilderd hebben.

Onze spreker
Luk Vanmaercke, geboren in Oudenaarde in 1968 - het roemruchte studentenjaar! gehuwd, vader van een zoon en dochter. Luk liep humaniora aan het OLV-college in
Oudenaarde, politieke wetenschappen aan de KU Leuven en internationale
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betrekkingen aan de UCL. Hij volgde in mei 2015 Bert Claerhout op als
hoofdredacteur van Kerk en Leven. Voordien was hij meer dan 20 jaar lang actief
in de politiek, ondermeer als adviseur, woordvoerder en communicatieadviseur voor
CVP en CD&V nationaal en Europees. Daarnaast is hij sinds 1997 vormselcatechist in
de parochie Vlierbeek (Kessel-Lo) waar hij woont. Luk is een liefhebber van wijn,
gastronomie en reizen.

Programma
13 u.30 Aankomst en verwelkoming in de Schaapskooi.
14 u.00 Spirituele lezing over een actualiteitsthema door Luk Vanmaercke in
de Vesperzaal, gevolgd door vraagstelling..
15 u.30 Koffiepauze in de Schaapskooi.
16 u.00 Geleid bezoek aan het Da Vinci-Museum.
18 u.00 Broodjesmaaltijd in de cafetaria van Sporta (naast de abdij).

Praktisch
Omwille van de eerder kleine ruimte van de Vesperzaal is het aantal deelnemers
beperkt tot 60 personen. De eerste 60 betalenden komen in aanmerking.
Schrijf dus zo snel mogelijk in en zeker voor 13 maart 2017. Maak hiervoor
gebruik van het inschrijvingsformulier achteraan.
Ge kunt naar de abdij komen met eigen vervoer. Er is een ruime parking aan de
voorkant van de abdij (adres: Abdijstraat 40, 2260 Tongerlo).

BGB-Bus vanuit Leuven en Rotselaar:
Ge kunt ook met de bus meekomen en opstappen aan:
- station Leuven Diestsepoort om 11 u. 50 of aan
- de rotonde van Rotselaar om 12 u. 15.
De deelnameprijs per persoon bedraagt 25 euro in geval van eigen vervoer,
en 31 euro in geval van busvervoer.
Gelieve te betalen met overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB
met vermelding “ uw naam - Tongerlo 21/03/2017”.
Contact BGB: Nestor Moors tel 089/41 13 67
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