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het landgoed. De Salesianen hebben
inmiddels aan het Bestuur van ADBC
gevraagd om zoveel mogelijk met
(uitgewerkte) scenario’s te komen zodat
door hen een keus gemaakt kan worden.
Het bestuur van ADBC is op dit moment
nog aan het onderzoeken hoe, in welke
vorm dit kan worden onderzocht.

Voorwoord
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Er staat
informatie in over verschillende activiteiten o.a.
Katholieke Jongerendag in juni, Open Kloosterdag
in mei,
De Koningstoer op 27 april, themabijeenkomst
Goede Vrijdag. Voldoende om even rustig de
nieuwsbrief te gaan lezen.
We zijn blij dat er Wifi aangelegd is in de
Kampschuur en Piramide. Het meditatiebos is weer
opgeknapt en klaar om gasten te laten genieten van
de schitterende omgeving. Kortom, wij zijn er
helemaal klaar voor om de rest van het jaar gastvrij
tegemoet te treden.
We hopen van harte dat we in staat zullen zijn eigen
activiteiten, (zie verder in dit nummer) verder te
ontwikkelen en uitvoeren. U, als gast of vrijwilliger,
bent van harte welkom in het gastvrije Assel.

2.

Het jaarverslag ADBC 2013 wordt
binnenkort gedrukt en komt daarmee
beschikbaar.

3.

Met betrekking tot de vacature bij het
bestuur ADBC:ADBC is nog steeds op
zoek naar een bestuurslid met de
portefeuille secretaris.
Wellicht bent u geïnteresseerd of kent u
een geschikte kandidaat in uw netwerk.
Voor informatie kunt u bij ondergetekende
terecht.

GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag 18 april 2014 organiseert Assel
Don Bosco Centrum een meditatieve bijeenkomst
met als thema: Lijden.
U kunt deelnemen aan de meditatieve bijeenkomst,
waarbij stil wordt gestaan bij de staties van de
kruisweg. Na een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur
kunt u deelnemen aan de Goedevrijdagviering van
de communiteit van de Salesianen van Don Bosco in
Assel. Daarna is er gelegenheid tot een wake in de
stilte-ruimte of samenzijn tot 21.30 uur.
U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur.
In verband met de maaltijd , deelname kost € 10,

Van de bestuurstafel
Van de ADBC bestuurstafel
Inmiddels is het eerste kwartaal 2014 achter de rug
en is het volop lente.
Er zijn een aantal zaken te vermelden.
1.

Het bestuur heeft binnenkort weer een
bestuursvergadering waarin onder andere
wordt gesproken over de voortgang van
het beleidsplan 2014- 2016 de
Verderkijker.
In de vorige nieuwsbrief heb ik u
geïnformeerd over het feit dat het voor
ADBC van groot belang is dat er in 2014 of
2015 duidelijkheid komt over de
toekomstplannen van de Salesianen voor

graag aanmelden via info@asseldonboscocentrum.nl
of 055-519120.
Organisatie: Rita en Ruud zien naar u uit.
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Katholieke Jongerendag (KJD)
De Katholieke Jongerendag (KJD) wordt “KJD
Festival”!
De Katholieke Jongerendag (KJD) is een jaarlijkse
ontmoetingsdag voor tieners en jongeren in de
leeftijd van 12 t/m 30 jaar. Een dag waarop je
andere tieners en jongeren ontmoet en waarop je je
kunt verdiepen in het geloof. Tot en met 2012 vond
deze dag plaats in het najaar. In het voorjaar van
2013 heeft de opzet van de KJD een metamorfose
ondergaan waardoor we in juni 2014 terugkomen
met een concept dat beter past in deze tijd: het
“KJD Festival”.
Het KJD Festival wordt in het weekend van
zaterdagavond 28 en zondag 29 juni 2014
georganiseerd op het terrein van Abdij Mariënkroon
in Nieuwkuijk.
Het is een hoogstaand tiener- en jongerenfestival.
Vaste ingrediënten zijn: optredens van
vooraanstaande artiesten en sprekers, diverse
actieve- en geloofsverdiepende workshops,
kennismakingsactiviteiten, een informatiemarkt voor
kerkelijke- en maatschappelijke organisaties en de
grootste Eucharistieviering van Nederland waarbij
verschillende bisschoppen aanwezig zullen zijn.
Op zaterdagavond is er een sterk op inhoud gericht

Agenda
18 april
Themabijeenkomst over Lijden
20 en 21 april Pasen
25 tot 27 april voorjaarsweekend
Deebeetjekamp
27 april
Koningstoer (Oranje Fonds)
10 mei
Open Kloosterdag
23 tot 25 mei meidengroep Don Bosco
Apeldoorn
7 tot 8 juni
Leidingdag Deebeetje
9 juni
Rommelmarkt Deebeetje
20 tot 22 juni Don Bosco Spirit

Tafelvoetbalspel voor buiten

Onze nieuwe aanwinst voor de groepen die
gebruik maken van onze accommodaties.
Ongetwijfeld zal er veel animo is voor het
tafelvoetbalspel voor buiten. Het is
weerbestendig. Veel plezier ermee.

ontmoetingsprogramma voor jongeren (16+) met
diverse optredens. De jongeren slapen in zelf
meegebrachte tenten. Het dagprogramma op
zondag is een mix van aanbod voor tieners en
jongeren.
Zie voor meer informatie: www.kjdfestival.nl

Wie hoeder is, erkent de
eigenheid van een ander
Uit: Spirit. Mediapastoraat
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Don Boscobeeld

ORANJE FONDS FIETSFEEST

Aan het woonhuis van de Salesianen aan de
Pomphulweg 106 (Villa Assel Don Boscocentrum)
hangt sinds kort een beeld van Don Bosco. Dit
beeld heeft altijd gehangen in de Theresiakerk te
Apeldoorn. De Theresiakerk wordt niet meer
gebruikt en het beeld van Don Bosco diende een
mooie plaats te krijgen. Het beeld is gemaakt door
pater Cor Goorts.
Wij zijn blij dat Don Bosco nu echt over onze
schouders meekijkt.

Doe op zondag 27 april 2014 mee met de
Koningstoer en steun het Oranje Fonds. De
Koningstoer wordt georganiseerd op de verjaardag
van Koning Willem-Alexander en loopt over een
prachtige route op de Veluwe met als bijzondere
start- en finischlocatie Paleis het Loo.
Na een succesvolle Oranje Fonds Fietsfeest in 2013
heeft de organisatie besloten het feestelijk
fietsevenement onder de naam Koningstoer voort te
zetten. Naast de recreatieve Oranje Route van 35
kilometer zal er ook een sportieve toertocht van 100
kilometer georganiseerd worden en een
wandeltocht van 16 kilometer.
Uiteraard zijn er onderweg diverse rust- en
verzorgingsplekken om even te genieten en is er
voor alle deelnemers een kleine attentie. Partner
van de Koningstoer is het Oranje Fonds. Van elke
inschrijving gaat 2 euro naar het Oranje Fonds. Alle
giften worden voor 100% besteed aan sociale
initiatieven. Paleis Het Loo stelt speciaal voor deze
gelegenheid haar locatie ter beschikking.

We kunnen niet van alle kinderen
dezelfde sterren maken,
Maar we kunnen ze wel allemaal
laten schitteren.
Uit: hartverwarrendwijs, scheurkalender 2014
Deelnemers aan de Koningstoer kunnen op 27 april
voor een gereduceerde prijs van € 5.- een bezoek
brengen aan Paleis Het Loo, de tuinen en de
tentoonstelling Royal Showpieces (reguliere prijs
€14,50.
Kijk voor meer informatie en inschrijven op
www.koningstoer.nl
Assel Don Bosco Centrum is rustplek voor
Koningstoer op 27 april 2014.
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OPEN KLOOSTERDAG 10 mei

BEVRIJDING

Na het succes van vier Open Kloosterdagen
(respectievelijk in maart 2000, in maart 2003, in mei
2006, in april 2008 en in juni 2012) zal dit jaar voor
de zesde keer een landelijke Open Kloosterdag
gehouden worden en wel op zaterdag 10 mei 2014.

De lege graftombe bij het morgenrood
is een boodschap, een hoopvolle tijding,
verkondigd in het gezicht van de wereld:
de dood heeft geen greep gekregen
op Jezus van Nazaret!
Voor de hele schepping, voor, u, mensenkinderen,
die uw verlangen om te leven
zo goed als zeker vernietigd wist,
die aan verdriet ten onder ging:
welk goed niews!
Jezus van Nazaret
is weer één van u.
In Hem heeft het levensverlangen
zijn hoogste peil bereikt,
tot overlopens toe
van Zijn woorden en daden,
van Zijn handen!
Dank zij God
Kon de dood Hem niet vatten,
Voor god moest die
zich gewonnen geven.
Hij werd verplicht zijn macht,
zo schrikwekkend en te duchten,
af te staan, zijn strijd te staken.
Met Jezus”Verrijzenis
behoedt God zijn schepping
heel en gans, en het totale mensenras
voor die onontkoombare afgrond:
de dood!

‘Geroepen om te delen’ is het KNR-jaarthema. De
KNR (Konferentie Nederlandse Rekligieuzen) heeft
de religieuze gemeenschappen, die deelnemen aan
Open Kloosterdagen opgeroepen om hier aan te
sluiten. Inspiratie daartoe vinden we in de
apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van paus
Franciscus, waarin hij oproept tot een eenvoudige
levensstijl en solidariteit met de armen. Liever een
kerk die verwond en vuil is omdat zij op straat
vertoeft, dan een kerk die ongezond is omdat zij
zich opsluit in haar eigen veiligheid, aldus de paus.
Zijn brief biedt veel stof tot nadenken over de
actuele betekenis van vrijwillige armoede.
Tijdens de Open Kloosterdagen zal deze kern van
evangelisch leven speciaal onder de aandacht
worden gebracht, voorzover deze binnen de
spirituele traditie van de ontvangende orde of
congregatie steeds centraal heeft gestaan en nog
steeds staan.
De salesianen van Don Bosco in Assel nemen deel
aan deze Open Kloosterdag.

Dat is Pasen

Van 11.00 uur tot 16.00 uur staan de poorten
voor u open.
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Project ontdek je X-factor.

Nieuwtjes

Dit project voor jongeren is in volle gang. De
stagiaires van de Christelijke Hogeschool Ede, Kicky
en Kim, zijn er druk doende mee. Er zijn al
contacten gelegd met enkele Don Bosco Werken.
We hopen in juni het resultaat van hun werk en
inspanning te kunnen aanschouwen.

WIFI Kampschuur en
Piramide

De Piramide
De huiskamer van de Piramide is helemaal
opgeknapt. Het is een mooie plek om met een
kleinere groep een paar dagen te genieten van de
omgeving en elkaar. Het is tevens voorzien van
WIFI.
Rommelmarkt Deebeetje
Op maandag 9 juni 2014, tweede Pinksterdag, is er
een grote Rommelmarkt die door de
Deebeetjekampen wordt georganiseerd. U bent
welkom om iets te kopen en daarmee de
jeugdkampen te steunen. Het is zeer zeker de
moeite waard als je ziet wat zij in de zomervakantie
voor de jeugd van Don Bosco doen.
Vanaf half elf tot drie uur is er gelegenheid om de
rommelmarkt te bezoeken. Verdere informatie:
www.jeugdkampendonbosco.nl
Nieuwe gastvrouwen en gastheren
Gelukkig hebben zich na de vorige nieuwsbrief
enkele vrijwilligers opgegeven voor
gastvrouw/gastheer. Maar tegelijk hebben we ter
ore gekregen dat twee trouwe gastvrouw/gastheren
zich hebben teruggetrokken vanwege gezondheid
van zichzelf of hun partner. Dus doe ik nu weer een
oproep om een paar keer per jaar ons te komen
versterken in het gastvrouw/gastheer team.
Je kunt dan tevens heerlijk genieten van de
prachtige omgeving die Assel biedt. Heeft u
belangstelling? Reageer dan via:
info@asseldonboscocentrum.nl

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is in de
Kampschuur en de Piramide WIFI beschikbaar. Het
was een hele operatie. Er moest 80 meter gegraven
worden om de internetkabel van de boerderij naar
de Kampschuur te krijgen. Onze dank gaat uit naar
allen die hebben geholpen met graven, boren om
Wifi aan te leggen.

Ook al bouw je er een muurtje
omheen…
Een bloem bloeit nooit voor jou
alleen….
Uit: tuiswijsheden door Ben van Ooijen

Meditatiebos
Voor het meditatiebos zijn we op zoek naar wat
grotere objecten. Heb je iets dat in het bos past of
weet je iemand die ons daaraan kan helpen dan
horen we het graag: telefoon 055 5191201 of email:
info@asseldonboscocentrum.nl

Jaarverslag 2013
Het jaarverslag van 2013 is geschreven.In de
bestuursvergadering van 11 april zal het worden
vastgesteld. Begin mei is het jaarverslag op onze
website te vinden.
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