
 

 

Hildegard van Bingendag                       
Zaterdag 23 mei 2020 te Voerendaal (L)   

in de grote theaterzaal van                             
Cultureel Centrum De Borenburg  

Programma: (zie ook: www.hildegardwinkel.nl)                                     
10.00 u. H. Mis met Hildegardgezang in de Laurentiuskerk te Voerendaal (L), op 
slechts 5 minuten loopafstand van de grote theaterzaal in de “Borenburg”.  

11.00 u.  Lezing met beeldpresentatie door Dr. Louis Van Hecken, bekende 
Hildegardarts uit België. Onderwerp: “Over kanker en wat we kunnen doen om deze 
ziekte te voorkomen of te bestrijden”.  

12.30 u. Lunchpauze, lunchen kan evt. in de gezellige Brasserie van de Borenburg. 
(als u zeker wilt zijn van een zitplaats, s.v.p. dan van tevoren reserveren). Tijdens deze 
pauze is er een uitgebreide Hildegard producten- en boekenmarkt.  Op deze markt 
zijn interessante aanbiedingen en is er een proeverij van diverse Hildegardproducten.  

14.00 u. Theatervoorstelling Hildegard van Bingen:                                    
Onderwerp: “Ken de Wegen, de pelgrimstocht van de mens”.                                
Een bewerking van het boek Scivias, met levensgrote poppen door Broeder 
Alex uit Den Haag. In deze theatervoorstelling wordt getracht de visioenen 
en spiritualiteit en van Hildegard van Bingen toegankelijker te maken voor 
een groter publiek. Na afloop is een brochure van de inhoud beschikbaar. 

15.00 u. Korte pauze met aansluitend om  15.15 u. een 

gebedsmoment met o.a. enkele bekende Hildegardgebeden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15.30 u. Lezing door Mevr. Helena Aerts, reeds 30 jaar uitgeefster van 
het bekende Nederlandstalige tijdschrift de Hildegardkoerier. Onderwerp: “Het geheim 
van de Hildegardgeneeskunde”.                                                                                

Aansluitend van 16.30 uur tot ongeveer 17.30 uur vervolg Hildegardmarkt.                                              

Nadere informatie: Kosten deelname: € 10,00.                                        
I.v.m. de organisatie is aanmelding vooraf verplicht.                                                                        
(S.v.p. betaling op bankrekening NL47 INGB0007845504 t.n.v. VOF Hildegardis of ter plaatse bij 
de ingang van de zaal; u ontvangt dan een badge).                                                                              
Contact:  bij voorkeur via E-mail: info@hildegardwinkel.nl of telefoon: 06-27478784.          
(ook over overnachtingsmogelijkheden). Voerendaal is per openbaar vervoer goed bereikbaar. 
Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid, vooral op het plein naast of achter de 
Laurentiuskerk. Adres van “De Borenburg”: Furenthela 16, 6367 TL Voerendaal. 
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