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Studiereis Mystiek & Moderniteit 
 

Van dinsdag 28 september t/m zaterdag 2 oktober 2021 wordt er een studiereis naar 

Lisieux (Fr.) georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is in mystiek en/of filosofie. 

Het thema van de reis is ‘Mystiek & Moderniteit’.  

 

Colleges worden verzorgd door Prof. Dr. Marc de Kesel, wetenschappelijk medewerker van 

het Titus Brandsma Instituut en de faculteit Wijsbegeerte van de Radboud Universiteit, en 

door Mariska van Beusichem, kenner van de spiritualiteit van Thérèse van Lisieux, tevens 

predikant van Utrecht-West. De prijs is rond de € 650 pp. (inclusief collegegeld), op basis 

van een 1 persoonskamer met sanitair en 

vol pension. De groep bestaat uit 15 – 20 

personen. U reist met eigen vervoer naar 

Lisieux.  

 

Thérèse van Lisieux (1873-1897) is één 

van de meest populaire heiligen van deze 

tijd. Als 15 jarig meisje besluit ze in te 

treden in de Orde van de Karmel. 

Ondanks het strenge kloosterleven 

ontdekt zij dat heiligheid bestaat in 

overgave aan Gods barmhartige liefde. 

Zij noemt dit een ‘klein weggetje naar 

heiligheid’ dat voor iedereen begaanbaar 

is. Op deze weg gaat het niet om het 

verrichten van grote prestaties maar om 

trouw te zijn in de kleine dingen van 

alledag.  

 

U verblijft 4 nachten in het gastenverblijf 

van het klooster Hermitage Sainte – 

Thérèse in Lisieux.  De colleges worden 

gevolgd in het klooster. Daarnaast maken 

we een aantal middagexcursies in Lisieux 

zoals een bezoek aan het woonhuis waar Therese haar kinderjaren doorbracht en een 

bezoek aan de Basiliek die na haar heiligverklaring is opgericht. Daarnaast is er voldoende 

tijd voor meditatie en gesprek. Tijdens het verblijf worden de Theresiaanse feesten gevierd 

en zijn er vieringen in de kapel van het klooster, de Kathedraal Saint Pierre en de Basiliek 

Sainte Thérèse.   

 

Voor predikanten van de PKN is aan deze studiereis 1 studiepunt gekoppeld. 

 

Informatie en aanmelden 

Informatie: mariskavanbeusichem@ziggo.nl 

Aanmelden: tot 1 juli 2020 via: anneke@chayareizen.com  
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Programma studiereis Mystiek en Moderniteit 

Periode 

Maandag 28 september t/m Vrijdag 2 oktober 2020  

 

Vervoer 

U reist op eigen gelegenheid naar Lisieux (Fr.).  

 

Verblijf 

U verblijft 4 nachten in het gastenverblijf van het klooster: Hermitage Sainte – Thérèse op 

een één persoonskamer met eigen sanitair, Ermitage Sainte Therese – 23 rue du Carmel. 

Tel: 0033 (0)2 31 48 55 10. https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/en/home/.   

   

 Ontbijt, lunches en diner worden gebruikt in het klooster. De maaltijden worden samen 

met de andere pelgrims/gasten gebruikt en het is de bedoeling dat er meegeholpen 

wordt met het dekken en afruimen van de tafels 

 Colleges vinden plaats in een zaal in het klooster. 

 Minimum aantal deelnemers is 15 – maximaal: 20 deelnemers 

 Voor predikanten van de PKN is aan deze studiereis 1 studiepunt gekoppeld. 

 

Reissom inclusief 

 1 persoonskamer met eigen sanitair  

 Ontbijt, lunches en diner in het klooster 

 Fooi voor hotelpersoneel 

 

Exclusief 

 Reiskosten 

 Reis – annuleringsverzekering 

 Bijdrage calamiteitenfonds 

 Persoonlijke uitgaven 

 Collegegeld / studiemateriaal 

 Toegangsprijzen ter plekke   

 

Aantal personen Reissom Collegegeld 

18 – 20 personen € 521 € 125 

15 – 17 personen € 538 € 125 

 

Informatie en aanmelden 

Informatie over deze studiereis: mariskavanbeusichem@ziggo.nl 

Aanmelding tot 15 juli 2021 via: anneke@chayareizen.com via aanmeldingsformulier. 

 

Accreditatie PKN 

1 studiepunt 

 

Voor de uitvoering van deze reis wordt gebruik gemaakt van de diensten van 

DrieTour B.V. te Alphen aan den Rijn. Betaling van de reissom verloopt via 

Drietour.  

 

Het collegegeld svp overmaken op rekeningnummer NL 95 INGB 0004638693 tnv  

M.R.H van Beusichem ovv: Lisieux. Graag vóór 1 september 2021. 
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Programma 

 

Dinsdag 28 september 

 Aankomst deelnemers tussen 16.00 – 18.00 uur.  

 Diner  

 Kennismaking  

 Overnachting  

 

 

Woensdag 29 september 

 Ontbijt 

 

College:  9.00 uur – 12.00 uur 

 Mystieke teksten I door Mariska van Beusichem 

 Mystiek en Moderniteit I door Marc de Kesel 

 

 Lunch 

 Bezoek aan het woonhuis van de Buissonnets 

Na de dood van mevrouw Martin betrok de familie van Thérèse dit huis vanaf 1877. 

Thérèse bracht er haar kinderjaren door.   Het huis is heringericht met de voorwerpen 

afkomstig uit het gezin. Op de eerste verdieping bevindt zich de kamer waar de ernstig 

zieke Thérèse genezen werd. Openingsuren: 10.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur – 

17.00 uur.  

 

 Diner 

 Vervolg college  (onder voorbehoud) 

 Overnachting 

 

 

Donderdag 30 september 

 Ontbijt 

 

College: 9.00 – 12.00 uur  

 Mystieke teksten II door Mariska van Beusichem 

 Mystiek en Moderniteit II door Marc de Kesel 

 

 Lunch 

 Bezoek Kathedraal Saint Pierre 

Eén van de mooiste gebouwen in normandisch-gotische stijl (12e en 13e eeuw). In de 

zuidelijke kooromgang duidt een beeld de plaats aan waar Therese elke zondag de mis 

bijwoonde en waar zij genade ontving om haar missionaire roeping te mogen begrijpen. 

Openingsuren: 9.00 – 19.00 uur.  

 

Optioneel op eigen gelegenheid: Graindorge Cheese Dary in Livarot en/of Bayeux Tapestry 

museum.  

 

 Diner 

 Vervolg college  (onder voorbehoud) 

 Overnachting 
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Vrijdag 1 oktober 

 Ontbijt 

 

College: 9.00 – 12.00 uur 

 Mystieke teksten III door Mariska van Beusichem 

 Mystiek en Moderniteit III door Marc de Kesel 

 

 Lunch 

 Bezoek aan de Basiliek Sainte Thérèse 

Begonnen in 1929, ingezegend in 1937, geconsacreerd in 1954. Haar muren en die van de 

crypte zijn bedekt met mozaïeken die de boodschap van Thérèse illustreren.  Onder de 

koepel bevinden zich de relieken van Thérèse.  

 

 Diner 

 Overnachting 

 

 

Zaterdag 2 oktober 

 Ontbijt 

 Afscheid -  terugreis 

 

 
- De genoemde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen 

ivm de etenstijden en gebedstijden van het klooster - 
 

 

 

Het laatste weekend in september en de aansluitende week Theresiaanse feesten 

– plechtige eucharistie vieringen en processies met de relieken van de Heilige 

Thérèse 

 

- Er zijn meerdere diensten per dag  in de kapel van het klooster, 

de Kathedraal Saint Pierre en de Basiliek Sainte Thérèse - 

 

 

  


