
«Opbreken naar nieuwe wijdten»

Niederländisch – Nederlands



« Mariastein 2025 » 
– wordt het project genoemd, dat de Benedictijnen van het klooster Mariastein 

in het jaar 1915 gestart hebben. Het staat onder de belofte uit de bijbel, die spreekt 
over het opbreken naar nieuwe wijdten. ( psalm 18.20 )

• Het heiligdom van de madonna en de bedevaart
• Het klooster en zijn gemeenschap van monniken
• Het overbrengen van religieuze oriëntatie en de verdieping van het geloof.
• Het aanbod in de bereiken geestelijke-religieuze vorming en cultuur, 

gezondheid en vrije tijd, gastronomie
• Het gebruik en beheren van de eigen gebouwen.
• De renovatie van het kloosterplein en het beheren van de parkeerplaats 

bij de ingang van het dorp.



Tot heden dragen de 16 benedictijnse 
monniken de verantwoording voor het 
klooster en de bedevaarten. Meer dan 
de helft van de monniken is ouder dan 
80 jaar. Ongeveer 25 medewerksters en 
medewerkers ( 15 met volledige taak ) 
werken in de huishoudelijke dienst, in 
de bedevaart, in het gastenhuis en in 
de kloosterwinkel. Het bij het klooster 
behorende boerenbedrijf, het klooster-
hotel « Kruis » en het restaurant « Post » 
zijn verhuurd.

De monniken leven volgens de regels 
van de heilige Benedictus. Vijf tot zes 
keer per dag verzamelen ze zich voor 
het gemeenschappelijke gebed en de 
godsdienst. Daarnaast werken ze op het 
gebied van de bedevaart en de zielzorg; 
ze zijn verantwoordelijk voor de vorm 
van de godsdiensten, voor de klooster-
krant « Mariastein », het archief en de 
culturele goederen, ze engageren zich 
in de opleiding en de bijscholing en in 
meerdere kerkelijke colleges.



Mariastein is sinds de late Middeleeuwen 
een bedevaartplaats. Het hart van het hei-
ligdom slaat in de grot ( devotiekapel ), waar 
Maria vereerd en als bemiddelaarster aan-
geroepen wordt. Om en nabij het jaar 1640 
kwamen de Benedictijnen van Beinwil naar 
Mariastein. Ze bouwden het kloostercom-
plex en de bedevaartskerk. Sindsdien staan 
ze in dienst van de bedevaartgangers en-
gangsters.



250’000 mensen komen ieder jaar 
naar Mariastein. Velen zoeken de grot 
en de kerk op om tot rust en bezinning 
te komen, om stilte en troost te vinden, 
om te bidden en te smeken, om te danken 
en God te prijzen.

Anderen hebben belangstelling; voor 
kunst en cultuur; weer anderen willen de 
schoonheid van de natuur en het wijde 
landschap genieten. Ettelijke brengen 
hier een paar dagen door om te ontspan-
nen en aan lichaam en ziel, aan hart en 
geest bij te wonen.



Mariastein moet een plaats blijven, 
waar mensen op krachten komen en 
geborgenheid kunnen vinden, waar ze 
welkom zijn en veel ontmoetingen mo-
gelijk zijn.

Daarom is voor ons de toekomst van 
Mariastein zo belangrijk. Wie zorgt in 
toekomst voor de verdere ontwikkeling 
van de bedevaartsplaats ? Wie geeft de 
religieuze en culturele erfenis van Maria-
stein verder aan de volgende generatie ? 
Wie zorgt voor het optimale gebruik en 
het onderhoud van de gebouwen ?

De kloostergemeenschap kan dit nog 
een paar jaren opbrengen. En dan ? Zullen 
leken in de bres springen ? Zullen andere 
kerkelijke instanties de opgaven overne-
men ? Kan de overheid het gat vullen ?

Mariastein 2 025 zoekt naar antwoorden op deze vragen.
Het is een omvattend project, dat uit meerdere delen bestaat.

• Toekomst van de kloostergemeenschap – Uitbreiding van 
het bestuur ?

• Verdere ontwikkeling en reorganisatie van de bedevaart
• Coöperaties in de bereiken religie en migratie, ecologisch en 

een duurzame omgang met natuurlijke hulpmiddelen. 
( landbouw, toerisme, aantrekken van nieuwe bedrijven 
en ondernemingen ) 

• Infrastructuur: Het onroerend goed van het klooster beheren 
en daarvoor naar andere bestemmingen zoeken. Vernieuwing 
van het kloosterplein en van de parkeerplaats bei de ingang 
van het dorp.



In verschillende werkgroepen werken 
sinds enige tijd externe vaklieden samen 
met de monniken aan oplossingen, die 
de kloostergemeenschap als basis kun-
nen dienen voor haar beslissingen.

« Mariasten 2025 » is een bestem-
mingsplan, dat zich over meerdere jaren 
uitstrekt. Een deskundig patronaatsco-
mité bestaande uit 34 personen uit alle 
bereiken van het openbare leven onder-
steunt daarbij de kloostergemeenschap., 
evenals de vereniging « Vrienden van het 
klooster Mariastein » met ca. 2.500 leden.

Daarbij komen de bedevaartgangers 
en -gangsters, die deze plaats ter har-
te gaat, en al diegenen, die Mariastein 
en zijn omgeving als een nabijgelegen 
recreatiegebied waarderen.

Voor de realisering van al deze plan-
nen rekenen wij met investeringen in de 
hoogte van 25 miljoen Franken ( stand 
januari 2021 ). Dit geld wordt benodigd 
voor aanbiedingen en activiteiten, voor 
nieuwe bedrijven, nieuwe bestemming 
van de gebouwen, voor de vormgeving 
van de openbare vlaktes, voor organisa-
tie en communicatie.

Wij zijn dankbaar voor elke ondersteuning.

Rekeningnummer ( Postfinance )
CH13 0900 0 000 4000 2800 9



Informaties

Mariano Tschuor
Projectleider « Mariastein 2 025 »
Klosterplatz 2 | 4 115 Mariastein
mariastein2 025@kloster-mariastein.ch
+ 41 79 756 63 00

Rekeningnummer: (  Postfinance  )
CH13 0900 0000 4000 2800 9

Abt Peter von Sury

« Deze grootse en fascinerende opgaven kunnen 
wij Benedictijnen van Mariastein niet meer alleen 
aan. Wij redden dit alleen maar met ideëlle en 
financiele hulp van donateuren en donatricen en 
een grote publiciteit. »
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«Opbreken naar nieuwe wijdten»


