
Erfgoed dat gerestaureerd en behouden moet worden  

Om de kwaliteit en de schoonheid, waar de voorvaderen 
verantwoordelijk voor zijn geweest, te behouden, heeft de 
kloostergemeenschap van de Notre-Dame de Sénanque een 
project ontwikkeld waarbij een groot aantal werkzaamheden 
uitgevoerd zullen worden: 

•  De abdijkerk aan de binnenkant restaureren (verwarming, 
verlichting, kerkmeubilair, metselwerk, etc.).

• De ruimte toegankelijk maken voor iedereen.

•  En bovendien: de elektrische leidingen, veiligheidsmaatregelen 
voor de jeugdherberg (ontvangst van groepen jongeren), 
nieuwe leidingen voor waterafvoer. 

De abdijkerk – de schoonheid van stenen in dienst 
van het gebed  

Het gaat om een ambitieus 
project waarbij het doel 
bestaat uit het behouden van 
het prachtige architecturale 
erfgoed, maar ook uit het in ere 
houden van de oorspronkelijke 
functie van de kerk, namelijk die van een plek waar kerkdiensten 
konden plaatsvinden. Allereerst is het van belang om het gehele 
gebouw te restaureren, dat houdt in: het stenen metselwerk, het 
herstel van de stenen vloer in de kerk en het opnieuw opbouwen 
van een stenen trap naar de slaapzaal, zoals deze oorspronkelijk 
bedoeld is. Het liturgische stenen meubilair vraagt ook om 
restauratie (altaar, etc.), maar daarnaast is het belangrijk 
om al het houten meubilair te herstellen: koorgestoelte, 
koorlessenaar, zetel, bankjes, podium, enz. en ten slotte moet 
het fi jne timmerwerk gedaan worden.

Als u ons graag steunt bij dit project kunt u ons een cheque 
doen toekomen, ter attentie van de “Fondation des Monastères” 
(stichting kloosters).

Adres: Père Prieur, Abbaye Notre-Dame de Sénanque, 
F-84220 Gordes.

U kunt ons helpen bij het verrichten van de benodigde werkzaamheden 
om de kwaliteit en de schoonheid van de Abdij Notre-Dame van Sénanque 
(Abbaye Notre-Dame de Sénanque) te behouden. Een plek waar monniken 
leven, maar die ook voor andere doeleinden gebruikt wordt.

DONATIEFORMULIER
Invullen en terugsturen met uw gift.

• Ja, ik draag bij aan de fi nanciering van dit project door een schenking van 

per cheque ter attentie van “Fondation des Monastères” 
(Stichting kloosters). Preciseer achter op de cheque dat het bedrag ten goede 
komt van de Abdij van Sénanque (“Abbaye Notre-Dame de Sénanque”).

Aanspreektitel:

Naam:

Voornaam:

Adres (straat, postcode en plaatsnaam):

Handtekening: 

Dit formulier kunt u sturen naar: 

Père Prieur
Abbaye Notre-Dame de Sénanque
F-84220 Gordes

Onze bronnen 
Arbeid

Ora et labora... Bid en werk...
De voorschriften van Heilige 
Benedictus, die ons leiden in 
alles wat we doen, stimuleren de 
monnik om te werken. Of het nu 
landbouw is (lavendel, moestuin, 
fruitbomen, olijfbomen etc.), 
honing, onderhoud van de 
gebouwen en de vallei of 
het linnen, de hedendaagse 
monniken werken en dragen 
zo bij aan het behoud en de 
waardering van het erfgoed dat 
ze hebben overgenomen van hun voorgangers.

Ontvangst
Het gastenverblijf in de 
abdij van de Notre-Dame de 
Sénanque biedt onderdak voor 
mensen die behoefte hebben 
aan een spirituele retraite om 
dichterbij god te zijn, d.m.v. 
gebeden, stilteretraites en 
rust. Tijdens en door hun 
aanwezigheid bieden deze 

gasten ook hulp bij het onderhouden van de abdij.

Giften
Op discrete wijze doen allerlei mensen (vrienden, bekenden, 
anonieme donateurs) waardevolle schenkingen aan de 
gemeenschap van Sénanque. We zijn hen hiervoor erg dankbaar. 
Weinig of meer, een kleine gift bestaat niet. Iedereen draagt zijn 
op zijn manier een steentje bij. Het gebed van de mensen is 
evengoed onmisbaar. 

Winkel, boekwinkel, bezoek
Religieuze en culturele boekwinkel, streek- en kloosterproducten 
etc. De winkel van de abdij is een belangrijke inkomstenbron 
voor het onderhoud en de restauratiewerkzaamheden van de 
abdij. Het is bovendien 
een apostolaatplek, 
een plek van 
geloofsverbreiding en 
ontdekking van het 
monnikenleven, ook 
de rondleidingen langs 
de oude gebouwen van 
het klooster hebben 
dit als doel.

Leidraad bij het bezoek

Abdij
Notre-Damede

  Sénanque

“De maatstaf van onze liefde tot 
god is mateloos lief te hebben”. 

St. Bernardus van Claireaux,
De Diligendo Deo 

U komt hier een klooster binnen…

De broederschap van Cisterciënzermonniken 
stelt u in de gelegenheid hun abdij te 
bezoeken. Wij verzoeken u onze stilte niet 
te verstoren en de gids tijdens het gehele 
bezoek te volgen, zodat wij ons dagelijks 
leven van gebed en meditatie ongestoord 
kunnen leiden. Al onze dank, ons gebed zal 
u vergezellen.

Onze gebeden zijn met u. 

Geschiedenis... 

Ongeveer 900 jaar geleden werd vanuit het klooster van Cîteaux, 
23 km ten zuiden van Dijon, een religieuze reformatiebeweging 
op gang gebracht. Bedoeling was om in een nieuw klooster de 
regel van Benedictus van Nursia beter te gaan onderhouden. 
Deze regel was gebaseerd op “Gebed en Arbeid”. De intrede 
in dit klooster van Bernardus van Clairvaux (1090-1153) deed 
deze beweging uitgroeien tot een groot succes. Vele kloosters 
werden gebouwd in afgelegen, eenzame gebieden. Hiervan was 
en is Sénanque een schoolvoorbeeld. Dagelijks zijn er zeven 
erediensten, verdeeld over de volledige dag. Deze erediensten 
worden afgewisseld met landarbeid en handwerk. Hier vooral zijn 
de lekenbroeders belangrijk. 

1148  Oprichting van het klooster. Gedurende 100 jaar wordt er 
gebouwd. Oprichters zijn monniken uit Mazan in Vivarais 
(Ardèche, France). 

1178  De kerk wordt ingewijd door de bisschop van Cavaillon. 
Bij de bouw van een klooster werd steeds, nadat men 
voorlopige woongelegenheid had opgetrokken, met de 
bouw van de kerk begonnen.

XIIIe - XIVe eeuw bloeiperiode voor het klooster. Ze bezaten in 
de Provence, vier molens, zeven hofsteden en talrijke landerijen. 

1509  Er komt een Kommande-abt: de abdij verkommert, de 
zelfstandigheid gaat verloren. 

1544  Godsdienstoorlog in de Provence. Plundering in Sénanque, 
de gebouwen van de lekenbroeders worden verwoest. 

1791  Tijdens de Revolutie wordt de Abdij verkocht als Nationaal 
goed.

1854  Dom Barnouin koopt de gebouwen en sticht een 
nieuwe congregatie: “Cisterciënzers van de onbevlekte 
ontvangenis”. 

1903  Er komen wetten tegen de kloostergemeenschappen, de 
monniken worden verdreven. 

1926  Terugkeer der monniken. 

1969  De monniken verlaten opnieuw Sénanque en trekken naar 
het hoofdhuis van hun congregatie in Lérins. Twintig jaar 
lang worden de gebouwen als cultureel centrum gebruikt. 

1988  Het klooster van Lérins stuurt een kleine gemeenschap 
naar Sénanque. De aloude Cisterciënzertraditie wordt 
opnieuw in ere gebracht.

1998  Men viert 850 jaar kloosterleven te Sénanque. 

ABBAYE NOTRE-DAME DE SÉNANQUE 
Cisterciënzer klooster 

Kerkdiensten
De broederschap opent haar kerk voor diensten. Respecteer de 
geest van gebed en meditatie: u wordt verzocht de kerk niet in 
en uit te gaan tijdens de dienst, degelijk gekleed te zijn en niet 
te fotograferen noch te fi lmen. Bezoeken van de abdij tijdens de 
kerkdienst is niet mogelijk. 

Mis:
Op zondag en bij bepaalde plechtigheden om 10.00 u

Maandag om 8.30 u
Dinsdag t/m zaterdag 11.45 u

Lauden 7.45 u, maandag om 8.00 u

Vesper Dagelijks om 18.00 u

Completen Dagelijks om 20.15 u

Retraites
Ons gastenverblijf staat open voor degenen die ons dagelijks leven 
van gebed en meditatie in stilte willen delen. Inschrijvingen bij de 
Frère Hôtelier (frere.hotelier@senanque.fr).

De kloosterboekhandel  
Hier vindt u niet alleen de Bijbel en geestelijke werken, maar ook 
een grote keuze wereldse lectuur, muziek en kloosterproducten, 
zoals honing en lavendel. De lavendelolie is een product van onze 
abdij, www.senanque.fr

Bezoek 
Onze broederschap stelt het gedeelte van de abdij uit de 12e eeuw 
open voor een bezoek van 1 uur met een gids. Deze bezoeken 
zijn op bepaalde tijden, meerdere keren per dag, met een bepaald 
aantal personen en alleen in het Frans. Toegangskaartjes kunt 
u ter plekke kopen of per correspondentie bestellen. Dit zijn 
geen bezoeken voor groepen, deze kunnen de abdij op bepaalde 
voorwaarden met reservering bezoeken.

Openingstijden op zondag en bij speciale plechtigheden en van november 
tot februari alleen ’s middags. Verder is de abdij gesloten de 2e en 3e 
week van januari, Goede Vrijdag, 25 december (kerstmis), de dagen 
dat de broederschap de gehele abdij nodig heeft, en de dagen dat de 
weersomstandigheden zodanig zijn dat het bezoek onmogelijk is.

Abbaye Notre-Dame de Sénanque  - F 84220 Gordes 
Broederschap: +33 (0)4 90 72 02 05.

Boekwinkel –bezoek: +33 (0)4 90 72 05 86

www.senanque.fr 84220 Gordes - Frankrijk

P
ho

to
gr

ap
hi

es
 : 

©
 C

or
in

e 
B

ri
sb

oi
s,

 F
ra

nc
is

 M
an

gu
y 

- 
Im

p.
 R

. R
im

ba
ud

 -
 C

av
ai

ll
on

 -
 0

6.
2

01
4

€



Werk

Werken maakt onderdeel uit 
van het kloosterleven. Het doel 
ervan is naast de opbrengst 
van producten om van te leven 
binnen het broederschap, ook 
de verheerlijking van god via 
de menselijke arbeid. Het werk 
is een broederdienst met het 
oog op gemeenschappelijke 
goederen en zelfontplooiing 
van elke kloosterbroeder. 

Roeping

Het kloosterleven is het antwoord op een oproep. De oproep 
van god tot de heiligheid zoals voor alle mensen die gedoopt 
zijn, maar dan in een urgente en radicale vorm. De weg van de 
transfi guratie.

Het is het antwoord van de monnik op de barmhartige liefde 
van Christus, God die mens werd. Zoals altijd roept god alle 
jonge mannen op om cisterciënzer monnik te worden in Notre-
Dame de Sénanque.

De kloostergemeenschap van de Abdij Notre-Dame de 
Sénanque biedt aan jonge mannen (vanaf 18 jaar) die graag 
het cisterciënzer kloosterleven willen leren kennen: een week 
met de monniken in de cisterciënzerabdij (bidden en werken), 
waarbij hij begeleid wordt door een lid van de broederschap. 
De datum wordt in de loop van het jaar in overleg bepaald.

U kunt een brief schrijven naar: Frère hôtelier - Abbaye 
Notre-Dame de Sénanque, 84220 Gordes.

Monniken

Sinds 1148 bidt en werkt een broederschap van 
cisterciënzermonniken in Sénanque. Al meer dan 850 jaar geeft 
de abdij Notre-Dame de Sénanque blijk van de aanwezigheid 
van god in de wereld. En bovendien is het de plek waar mensen 
samenkomen voor de oproep van Christus om zo dicht mogelijk 
bij hem te zijn, waardoor dit religieuze gebouw betekenis 
krijgt. In de loop van de eeuwen probeert de broederschap van 
Sénanque trouw te blijven aan zijn oorspronkelijke religieuze 
roeping, maar dan wel geplaatst in de tijd waarin we leven. Ons 
cisterciënzerleven berust op drie pijlers: de liturgie, de lectio 
divina en gebeden en het werk ten gunste van de gemeenschap.

Liturgie

De dienst is een publieke verering 
van god die ons leven structuur 
geeft. Zeven dagen per week komt 
de gemeenschap bij elkaar om te 
bidden in de kerk. Dit gebedsritme, 
het Getijdengebed, heeft als doel 
de glorie van god, het heil van de 
wereld en de heiligverklaring van 
de dag.

   Lectio divina

De lectio divina (grondige en 
aandachtige lezing van “Gods woord”) 
bestaat uit tijd die de monnik besteed 

aan het leren van het Heilige 
Schrift waarmee het hart 
van de lezer wordt bereikt 
teneinde hij wordt bekeerd. 

Het dagelijkse gebed 
bestaat uit het Heilige 
Schrift. 

Zondag Maandag Week

Metten 4.15 u 5.30 u 4.30 u

Lauden 7.45 u 8.00 u 7.45 u

Terts 10.00 u

Sexte 12.15

Mis 10.00 u 8.30 u 11.45 u

None 14.30 u 14.30 u

Vespers 18.00 u 18.00 u 18.00 u

Completen 20.15 u 20.15 u 20.15 u

De abdij Notre-Dame de Sénanque, gelegen in een 
nauwe vallei, is een van de meest pure getuige van 
cisterciënzerarchitectuur. Sinds 1988 leeft hier weer 
de cisterciënzerbroederschap die u hier ontvangt. 
U kunt alle gebouwen, opgericht in de 12e eeuw, bezoeken. 

De slaapzaal van de monniken 

De slaapzaal is ongeveer 30 meter lang en 9 
meter breed. Het dak is een tongewelf dat in 
drie ongelijke delen opgedeeld is door twee 
dubbele bogen. 

De kroonlijsten, zowel aan de bovenrand van 
de muur als aan de onderkant van het gewelf, 
dienden om de houten rondbogen waarop het 
volledige gewelf rustte extra steun te bieden.

In de muur aan de westkant is een roosvenster en een groot venster 
gevestigd. Latere werkzaamheden hebben het gebouw verzwakt 
en vormen de oorzaak van het verschuiven van de stenen, waar we 
de sporen op het gewelf van zien. Een andere mogelijke verklaring 
is een aardbeving (die van 1909?). 

De slaapzaal van de monniken kon onderdak bieden aan 
ongeveer dertig monniken. Ze sliepen er met hun kleren aan op 
stromatrassen op de grond.

De structuur van de abdij is georganiseerd rondom het steeds 
terugkerende gebed van de monnik en de kerkdiensten van de 
gemeenschap. Zo is de slaapzaal gebouwd in het verlengde van 
de dwarsbeuk van de kerk. Vanaf twee uur ’s ochtends verlaten 
de monniken de slaapzaal voor de eerste dienst in de kerk: 
«Midden in de nacht sta ik op om u te loven voor uw rechtvaardige 
voorschriften”(Psalm 119)

‘s Avonds na de laatste dienst gaan zij direct terug naar de 
slaapzaal. 

Tegenwoordig slaapt elke monnik in zijn eigen kamertje en volgt 
hetzelfde gebedenritme als in de Middeleeuwen. 

Bovendien is de slaapzaal de enige zaal die helemaal niet meer in 
gebruik is door de broederschap.

De kloostergang 
U kunt de slaapzaal verlaten door de trap in het 
midden van de zaal af te dalen: “de trap voor 
overdag” (l’escalier de jour). Dan arriveert u in 
de kloostergang. Dit is het centrum van de abdij, 
het is een gesloten ruimte. Als doorgangsruimte 
verbindt hij verschillende kloosterdelen, maar bovenal is het een 
meditatie- en leesruimte. U ziet naast de deur van de kerk het oude 
armarium ➑ (kast) waarin de manuscripten werden bewaard.

De kloostergang is een binnenplaats, omringd door vier gangen die 
via twaalf rondbogen uitkomen op een decoratieve tuin, genaamd 

het hofje (“het weitje”). Ook hier is de soberheid voelbaar: de 
kapitelen van de zuilen, allemaal verschillend, zijn voorzien van 
een tekening met geschilderde planten en bloemen.

Vanaf de zuidgang ➒ kunt u de klokkentoren goed zien, in de 
karakteristieke Romaanse stijl en de daken van stapsteen 
(gedroogd steen samengesteld zonder draagconstructie). Een 
fontein, waarvan we de losse stukken van het gewelf kunnen zien 
in de zuidwesthoek, is verwoest tijdens de godsdienstoorlogen 
(16e eeuw).

De abdijkerk 

U komt binnen in de kerk ➏ langs de ingang 
aan de linkerkant. U loopt langs de twee 
treden links omhoog en komt dan aan bij het 
transept of dwarsbeuk ➋. Hier ontdekt u de 
grote apsis ➌, verlicht door drie openingen 
in de richting van het altaar. Deze grote 
apsis wordt omringd door twee kleine 
kappellen in de typisch Romaanse stijl ❹. 
Deze werden gebruikt voor privédiensten 
of stille missen (bij het overlijden van een 
weldoener bijvoorbeeld). Tegenover bevindt zich de oostelijke 
muur, met daarin twee kleine vensters en een groot raam 
versierd met een wiel ➎. Daaronder bevinden zich de graftombe 
en het grafmonument van Geoffroy de Venasque, weldoener van 
Sénanque. Boven u, op de kruising van de dwarsbeuk, ziet u het 
gewelf in de vorm van een koepel ➏ steunend op vier trompen: 
vier kleine gewelven in de vorm van een kwart bol of een boog met 
zes kwabornamenten. Ze verbinden het vierkant van de kruising 
van de dwarsbeuk met de achthoek van de koepel. 

De vingerafdrukken der zwoegers  : Op de stenen 
van de kerk merkt u vele markeringen en initialen die 
hierop werden aangebracht. Het wijst erop dat niet 
alleen monniken en lekenbroeders aan de bouw hebben 
gewerkt, maar ook steenkappers. Omdat zij per stuk werden betaald 
voor de geleverde diensten, brachten zij deze “vingerafdrukken” aan. Zo 
konden ze dan ook betaald krijgen voor hun werk. Hier in Sénanque vindt 
u in totaal een paar honderd dergelijke tekens.

Om de kerk als geheel te aanschouwen ➐ Hier ziet u de 
kenmerkende sobere cisterciënzerstijl terug. De kerk is gebouwd 
in de vorm van een Latijns kruis. Geen enkel decorstuk zou het 
gebed en de plechtige stiltes van de monniken mogen hinderen. 
Alleen het licht, het symbool van God, mag de ruimte beïnvloeden. 
De koormonniken zaten op koorstoelen in het voorst gedeelte 
van de kerk terwijl de lekenbroeders in het gedeelte er achter 
zaten. De lekenbroeders kwamen de kerk binnen via de zij-
ingangen achter in de kerk. De kerk was vooral bestemd voor 
de broederschap. Tegenwoordig zijn missen en diensten ook 
toegankelijk voor niet-geestelijken. Het valt u misschien op dat 
er geen grote poort is als hoofdingang, iets wat zelden voorkomt.

De broederzaal  
Deze kleine gewelfde zaal rust op vier 
ribgewelven die in het midden gesteund 
worden door een robuuste zuil waarvan het 
kapiteel versierd is met waterbloemen en 
Franse lelies (fl eurs de lys). U ziet een erg 
mooie open haard, in kegelvorm, waarin 
boomstammen rechtop verbrand konden 
worden. De zaal bevatte oorspronkelijk twee open haarden, 
waar de twee lichtkoepeltjes die zichtbaar zijn vanaf buiten de 
bewijzen voor leveren. De naam zegt het al (chauffoir), dit is de 
enige verwarmde zaal in het klooster, op de keuken na. Naar 
deze zaal ➓ kwamen de monniken dan ook om te werken. Hij 
diende als “scriptorium”, de plek waar monniken manuscripten 
overschreven.

De kapittelzaal 
Dagelijks kwamen de monniken � samen in de 
kapittelzaal en verenigden zich rondom de abt. 
Deze laatste las dan een hoofdstuk voor uit de 
leefregels der Benedictijnen, waarvan er in totaal 
73 zijn. Het is de enige ruimte waar het toegestaan 
is om te praten. De monniken nemen hier belangrijke beslissingen 
met betrekking tot de gemeenschap (broederschap) en er worden 
zaken besproken als de abtsverkiezing of de toelating van novicen 
en monniken in de kloosterorde. 

De monniken namen plaats op de rij banken. De abt bevond 
zich in het midden met zijn gezicht naar een afbeelding met 
een duivelsfi guur, een beeldhouwwerk in de kloostergang. De 
verfi jnde akoestiek maakt de zaal zo bijzonder: alle woorden 
worden verstaan zonder dat dat moeite kost, dit is vooral te 
danken aan de zes stenen nerven van het ribgewelf.
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Het klooster

De 
Kapittelzaal

De Abdijkerk

Kloosterorde van Cîteaux
Cisterciënzerorde van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

    “Dan zijn zij pas echte monniken, als 
zij van het werk van hun handen leven”

(Kloosterregel van Heilige Benedictus)


