BGB-Bezinning: dinsdag 6 maart 2018

Abdij van Postel
Een korte geschiedenis
In 1140 werd in Postel nabij het kruispunt van de verkeersassen Breda - Maastricht
en ’s Hertogenbosch - Leuven, door de abdij van Floreffe een eerste bidplaats
opgericht voor de opvang van de reizigers. Die bleek al snel veel te klein en er werd
overgegaan tot de bouw van een veel grotere. Zij werd in gebruik genomen in 1190
en is de oudste nog in gebruik zijnde norbertijnenkerk.
Pas in 1618 bekwam de kerk met de verblijfsgebouwen het statuut van zelfstandige
abdij met een eigen abt. De oudste toegangspoort voor het volk is romaans en ligt
achter in de kerk rechts waar nu de devotiekapel is. De gotische sacristie dateert
van 1631. Het koorgestoelte is deels van 1621 maar werd in 1930 uitgebreid. In de
17de eeuw werd de abdijkerk gedeeltelijk verbouwd van romaanse stijl naar
gotische elementen. De renaissancetoren uit 1610 bevat een beiaard van 49 klokjes
die nog regelmatig wordt bespeeld.
De abtswoning en het voormalig gastenkwartier, met rococo-elementen, dateren uit
1731. De voorgevel, met uitzondering van het reftergebouw, bestaande uit rechts
een vleugel uit 1631 en links de vleugel uit 1731 is in 1909 gerestaureerd. Het
reftergebouw is van 1743 en heeft een zoldering met Italiaans rococostucwerk van
omstreeks 1750. De gastenvleugel uit 1713 bevat een mooie verzameling
beeldhouwwerk en geschilderde abtsportretten uit de school van Rubens en van de
hand van Hans Laagland.
Zeer gerenommeerd is ook de bibliotheekinhoud van abdij. Het oudste boek
dateert van 1475. Verder zijn er merkwaardige werken uit de periode 1500 – 1540
en uit de Plantijndrukkerij.
De abdij staat verder bekend voor zijn eigen kaasproductie, de kruidentuin en de
verkoop van abdijproducten zoals abdijbrood, abdijkaas en hesp en het Postels
abdijbier.
Onze Spreker:
Leen Vermeire is licentiaat godsdienstwetenschappen
(KUL) en gaf enkele jaren godsdienstles in het
secundair onderwijs in Brussel. Vanaf 1 januari 2003 is
Leen stafmedewerker KVLV voor zingeving en
spiritualiteit.
In die hoedanigheid zorgt Leen voor
bezinningsweekends, workshops, thematische
stiltewandelingen en inspirerende teksten voor de
lokale KVLV-afdelingen, het maandblad Vrouwen met
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vaart en andere KVLV-media.
Zij begeleidt ook spirituele tochten met en voor vrouwen ondermeer naar
Compostella en Assisi.
Leen werkt samen met de proosten en de pastorale medewerkers van Boerenbond
en de Landelijke Gilden en vertegenwoordigt KVLV in verschillende fora zoals het
Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB). Tevens is Leen de bezielster van de KVLVvastenactie ’40 dagen geven’.

Programma
13 u. 30 Aankomst en verwelkoming.
14 u. 00 Spirituele lezing over ‘Christen zijn vandaag’ door Leen Vermeire
gevolgd door vraagstelling..
15 u. 15 Bezoek van de abdijsite met gids.
16 u. 30 Broodjesmaaltijd.

Praktisch
Omwille van de beperkte ruimte van de zaal is het aantal deelnemers beperkt tot
70 personen. De eerste 70 betalenden komen in aanmerking. Schrijf dus zo snel
mogelijk in en zeker voor 26 februari 2018. Maak hiervoor gebruik van het
inschrijvingsformulier.
Ge kunt naar de abdij komen met eigen vervoer. Er is een ruime parking aan de
voorkant van de abdij (adres: Abdijstraat 16, 2400 Mol).

BGB-Bus vanuit Scherpenheuvel, Leuven en Rotselaar:
Ge kunt ook met de bus meekomen en opstappen aan:
- garage Van Aerschot (Houwaartstraat 389 te 3270 Scherpenheuvel) om 11u.15
- station Leuven Diestsepoort om 11u.45 of aan
- de rotonde van Rotselaar om 12 u.
De deelnameprijs per persoon bedraagt 22 euro in geval van eigen vervoer en 32
euro in geval van busvervoer.
Gelieve te betalen met overschrijving op rekening BE91 7390 0930 0176 van BGB Leuven met vermelding “ uw naam - Postel 6/03/2017”.
Contact BGB: Nestor Moors tel 089/41 13 67
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