
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Sint Agatha | Mei - oktober 2016

Het Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven is gevestigd in 

het klooster van Sint Agatha 

(gemeente Cuijk). Ruim 100 orden 

en congregaties brengen hier hun 

erfgoed bijeen: archieven, boeken, 

voorwerpen en audiovisueel 

materiaal. Het erfgoed kan 

door belangstellenden worden 

geraadpleegd in een studiezaal en 

in tentoonstellingen. Het klooster 

van Sint Agatha wordt sinds 1371 

bewoond door Kruisheren.

Praktische informatie

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Kloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha
tel. 0485 - 311 007 | info@erfgoedkloosterleven.nl
www.erfgoedkloosterleven.nl

Periode:  mei - oktober 2016
Open:  woensdag, donderdag, 
 vrijdag en zondag,
 13.00 tot 17.00 uur
Entree:  vrijwillige bijdrage
Rondleiding:  zie www.erfgoedkloosterleven.nl

vo
rm

ge
vi

ng
: 
w

w
w

.v
or

m
w

ei
js

.n
l

Tentoonstelling

200 jaar Don Bosco
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Don Bosco
Zijn naam vinden we terug op allerlei plaatsen die met de jeugd verbonden zijn: 
scholen, scoutings en sportverenigingen. Maar wie was hij eigenlijk?

De tentoonstelling in het Erfgoedcentrum gaat over 
het leven van Don Bosco en over zijn nalatenschap 
in Nederland.

Activiteiten rondom de 
tentoonstelling* 

 − Vrijdag 18 april: opening door Don Angel Fernández 
Artime, algemene overste van de Salesianen. Met 
een inleiding door Colette Schaumont, biografe 
van Don Bosco, en muzikale bijdragen.
 − Donderdagmiddag 5 mei, zondagmiddag 26 juni, 
28 augustus en 25 september: toelichting bij de 
tentoonstelling door Salesianen.
 − Zondag 30 oktober: concert rond de wapenspreuk 
van Don Bosco (Da mihi animas) en het feest van 
Allerzielen. 
 − Iedere vrijdagmiddag (behoudens vakanties): 
openstelling van het atelier van Liesbeth Smulders, 
waar zij werkt aan een ikoon van Maria Hulp der 
Christenen.

 *) Raadpleeg altijd eerst de website voor de laatste informatie over 
de activiteiten. We stellen een aanmelding vooraf op prijs.

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking 
met de Salesianen van Don Bosco. 

Wandelend door de tentoonstelling ziet 
u diverse artistiek objecten die door 

Salesianen zijn vervaardigd.

Giovanni Bosco wordt geboren in het noorden 
van Italië op 16 augustus 1815. Het is de tijd van 
de industrialisatie. De huisnijverheid verdwijnt 
en mensen trekken naar de steden op zoek naar 
werk. Velen leven daar in armoede. Kinderen en 
jongeren moeten meewerken en hebben nauwelijks 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen.  

Ook Giovanni Bosco moet als kind werken. Het lukt 
hem om daarnaast te leren lezen en schrijven, en 
naar school te gaan. Ondanks het antikerkelijke 
klimaat in zijn land wil hij priester worden. Als 
Don Bosco trekt hij zich het lot van de jeugd aan.
 
 − Hij richt oratoria op, plekken om te verblijven, 
te spelen, te bidden en te leren.
 − Hij ontwikkelt het preventief systeem, 
een pedagogische methode.
 − Hij sticht twee kloostergemeen schappen die 
zijn werkzaamheden kunnen voortzetten: de 
Salesianen van Don Bosco en de Dochters van 
Maria Hulp der Christenen (meestal aangeduid als 
Zusters van Don Bosco).

Don Bosco sterft in 1888. Hij wordt in 1934
heilig verklaard. Duizenden opvoeders en 
opvoedsters zijn in zijn voetsporen 
getreden.


