Voortgangsverslag Kloosterwelle over 2017

1. Financieel/maaltijden:
Uit het eerste financieel jaarverslag over 2016 van boekhouder/penningmeester Gerda van Harten
en Gean Huttinga blijkt dat we 445 betalende tafelgasten ontvingen en zo’n 600 deelnemers aan de
vesper in Kloosterwelle. Vanaf 26 april 2017 hebben we de (kwaliteits) maaltijdprijs verhoogd van €7
naar €10 pp. met een “gave” maaltijd (vrijwillige bijdrage) voor minder draagkrachtigen. In de
maaltijdprijs berekenen we, naast de voedselprijs ook een vergoeding voor onze professionele kok
(incl. dieet en biologisch verantwoord), voor het gebouw/energie en organisatie. Uit de
maaltijdsubsidie (€500 van SNJB) kunnen we voorlopig het evt. tekort dekken. Tijdens de vakantie
van de kok (jan-feb) genoten we 7 weken van de maaltijden ‘AanSchouw’ uit Haamstede voor
dezelfde prijs. We zoeken nog iets meer naar een zinnig gezamenlijk gesprek tijdens de maaltijd.
Voor het pioniersteam rekenen we op retraitedagen een dagprijs van €20, vanwege hun inzet voor
de organisatie. In de vergadering van 22-11-17 is besloten om de wekelijkse maaltijdprijs te halveren
van € 10 naar € 5 pp. Om mensen met een smalle beurs tegemoet te komen. Het voorlopig tekort (€5
pp.) wordt aangevuld vanuit de maaltijdsubsidie van SNJB (Beije) en daarna via sponsoring en
fondswerving (Jongerius/Graafland). In de toekomst moeten de opbrengsten van de retraitedagen
Kloosterwelle financieel gezond houden.
In de bijlage volgt de jaarrekening over 2017 en de begroting over 2018.
2a. Vespers (iedere woensdag 18.00-18.30 uur):
Op 23-2-17 kwam de vespergroep bijeen en besloten we om de vesper iets te vereenvoudigen. In
plaats van de lofzang van Maria kiezen we nu uit een Taizé of Iona-lied, in verbondenheid met
eigentijdse oecumenische kloosters uit Europa. We handhaven het meditatieve zingen van de
(weerbarstige) Psalm als wekelijkse oefening in discipline van stem en hart, in verbondenheid met de
eeuwenoude kloostertraditie. De Schriftlezing is nu beurtelings uit Eerste of Tweede Testament,
volgens het oecumenisch leesrooster van de komende zondag. We hebben nog 10 extra (naast de 20
van 2016) Psalmboeken aangeschaft voor de 9 voorg/zangers. Gert J. heeft de vaste orde van het
getijdengebed gelamineerd. Voorafgaand aan de vesper oefenen we met Liesbeth het meditatieve
zingen van de Psalm. Vaste voorgangers in de vesper zijn: Wim Hack en Marijke van Reenen, ds.
Guido Sinke, ds. José van de Putte, Douwe Kamstra, Wim Graafland, Liesbeth Franken, ds. Dinie
Eerland, ds. Piter Goodijk
2b. Meditatief zingen:
Vanaf 15 november start Kloosterwelle met het meerstemmig meditatief zingen van Taizé-en Ionaliederen o.l.v. zangpedagoog Liesbeth Franken: iedere woensdag van 17.00-17.30 uur, ook voor wie
niet naar de vespers komen. Gemiddeld zo’n 10 zangers.
3. Retraitedagen (woensdag 8.00-20.00 uur):
Op 8 maart,7 juni, 6 september, 6 december. Met de vier seizoenen. Gemiddeld 15 deelnemers (incl.
pioniersteam). In het programma is nu ook een meditatie rond de vleugel opgenomen o.l.v. Wim G.
en Liesbeth F. Naast de 3 vieringen, maaltijden, groepsgesprekken, 2 wandelingen, het meditatief
zingen en de gezamenlijke stille tijd. De onderlinge taakverdeling (voorg/zanger, gespreksleider,
gastvrouw, pianist, wandelcoach) tussen de pioniersleden en de geordende dagstructuur bevalt
goed. Er ontstaat een bijzonder vertrouwen onder de daggasten. Zij reageren unaniem enthousiast
bij de evaluatie en komen regelmatig terug. We bezinnen ons op mogelijke pastorale nazorg voor
sommige daggasten.
Inmiddels komen de aanvragen binnen voor retraitedagen op maat voor een bepaalde groep:
15-3-17: van 10.00-16.00 uur voor een mantelzorg-groep uit Walcheren omtrent (on)rust o.l.v. Dinie
en Piter

5-4-17: voor een PKN-groep uit Bruinisse o.l.v. Dinie en Liesbeth
19-4-17: voor een PKN-groep uit Hoek o.l.v. Piter en Dinie
22-10-17: een meditatieve wandeling met pioniersgroep uit Rotterdam/De Bron o.l.v. Gert en Piter
8-11-17: voor een werkgemeenschap van predikanten uit Walcheren o.l.v. Piter
In februari 2018: voor een kerkenraad uit Willemstad.
Op 11 april 2018: voor een PKN-groep uit Dirksland
In mei 2018 voor een Vrijzinnige groep uit Tholen.
Netwerk aantallen: Het aantal retraite-gangers is in 2017 verdubbeld van 50 naar 100 betalende
deelnemers. Verhouding kerkelijk/niet –kerkelijk: 60/40. Bij de vespers 70/30. Het aantal betalende
tafelgasten bedroeg 450. Het huidige email-bestand van Kloosterwelle bestaat uit 135 personen.
4a. Publiciteit:
Op 10-2-17 werd een PKN-filmpje over een retraite-dag van Kloosterwelle vertoond op een landelijk
symposium in Woerden (met Wim G. en Gert J.).
Op 8 maart was Omroep Zeeland met een camera-ploeg aanwezig.
In de PZC, Trouw en Nederlands Dagblad verschenen berichten over Kloosterwelle.
In “Zin in Schouwen”zomer 2017 verscheen een stuk over het luiden van de Salvatorklok van
Kloosterwelle van de hand van Piter. Ook komt Kloosterwelle regelmatig voor in de wekelijkse
column van Piter in de ‘Wereldregio’.
In augustus vormde Kloosterwelle een paneel op de tentoonstelling van 500 jaar Reformatie in de
Grote kerk van Brouwershaven, met dank aan Dinie.
Dinie ontwikkelt met haar werkgroep materiaal van de Moderne Devotie/Mink de Vries en andere
organisaties een mogelijke kloosterroute langs de 3 oude verdwenen kloosters in de Westhoek
(Burgh, Haamstede en Scharendijke), uitlopend op Kloosterwelle.
Piter werkte mee aan de meditatie-brochure van “Vacare” vanuit de ervaringen met Kloosterwelle.
Kloosterwelle verscheen in de afstudeerscriptie ”Waardevol monastiek” van Maarten den Toom en
Christiaan Trommel, van de Evangelische Hogeschool Ede, die op 10 mei onze gasten waren.
In juni 2017 verscheen Kloosterwelle in de landelijke PKN-brochure “Pionieren”
Op 25 juli vulde Piter de interactieve kaart omtrent landelijke monastieke pioniersplekken in, n.a.v.
een monastieke nieuwsbrief van Wim den Braber en Maarten Atsma uit de landelijke werkgroep.
In september verscheen Kloosterwelle in “Zij en Zeeuws”, met dank aan Birgitta B.
Op zondag 3 -9-17 werd de landelijke voorbeeldcollecte voor missionair werk gewijd aan pioniersplek
Kloosterwelle.
Op 22-9-17 had R.K. pastor Ineke van der Par een gesprek met Piter over Kloosterwelle in het kader
van haar scriptie over ‘Engaged Monastecism’ en de St. Benedictus Rule Today’. Op 11 oktober
bezocht zij vesper en maaltijd
Op 28-10-17 had José van der Putte (voorganger vesper) een oriënterend gesprek met de landelijke
Stichting ‘Wandelmaat’ over opname van ‘Kloosterwelle op woensdag’ in een meerdaagse
pelgrimage.
Ds. Guido Sinke schreef over de stilte van Kloosterwelle in het ‘Orgaan’, landelijk blad van de Vrije
evangelische Gemeenten.
Ook werd ‘Kloosterwelle’ (via een gesprek met Piter) opgenomen in de’ kerkkalender’(april 2018) van
het publieksjaarverslag 2016 van de landelijke PKN.
4b. Folder:
In augustus kwam de nieuwe folder van Kloosterwelle uit, met dank aan Wim. Een folder met mooie
foto’s van de kerk en de ‘hemelbank’, het logo, de wandeling in de polder, de eettafel, de indeling
van de retraite-dag en een plattegrond. Wim heeft de folder ook digitaal beschikbaar. De folders
worden verspreid in de pensions van Noordwelle en omgeving.

5. Taakverdeling Pioniersteam:
In januari sloten Wim Graafland (Woerden) en Gert Jongerius (Zoetermeer), zich aan bij het
pioniersteam, als bijwoners in Renesse en Scharendijke. De onderlinge taakverdeling kristalliseert
zich goed uit: Wim voor de p.r. en Gert voor de fondswerving/creatief ondernemer. Kitty Heye is
secretaris. Birgitta Bracke is gespreksleider. Dinie Eerland is geestelijk verzorger, bestuurder,
gastvrouw. Liesbeth Franken is voorzanger, musicus en Piter Goodijk is coördinator (jaarverslag) en
‘abt’ in wording. De adviesgroep met ook Wilma en Dieuwke is daarna opgeheven. Het team
vergadert nu om de week in de ‘refter’ op woensdagmiddag, voorafgaand aan de vesper. Er komt
meer structuur in de werkwijze en het profiel van Kloosterwelle ontwikkelt zich verder. Op 21
oktober hadden we in Zierikzee een gemeenschapsvormende maaltijd met ‘feedback’ van onze
partners.
6. Link met de landelijke kerk:
Het ontwikkelverslag over 2016, het eerste pioniersjaar, werd toegestuurd aan de landelijke kerk. En
goed bevonden met subsidieverlenging voor het tweede jaar. Met Miriam Bierhaus als
pionierbegeleidster tekenden Dinie en Piter een uren-contract i.v.m. landelijke begeleiding. Miriam
begeleidde het pioniersteam op 18-1-17, op 8-3-17 (retraitedag), op 29-3-17 en op 22-11-17. Zij kan
ons landelijk adviseren en bevragen en zet ons tevens op de landelijke kaart.
Op 10-2-17 waren Wim en Gert op het symposium in Woerden en op 11-7-17 was Liesbeth op een
monastieke netwerkdag in Doorn namens ons team.
Op 27 december waren Ariene en Piter in ‘Nykleaster’, te Jorwert, voor een update met de eerste
pioniers Sietske en Hinne Wagenaar, omtrent de kloosterviering en communauteitvorming.
7. Link met de dorpsgemeenschap context van Noordwelle:
Iedere maand staan onze activiteiten in de “Noordernieuwswelle”, met dank aan bewoner-secretaris
Kitty Heye. Op 4 oktober is een dorpsmaaltijd (18 p.) in de refter van de kerk, na een open vesper van
Kloosterwelle. Hierover heeft Gerda van Harten als nieuwkomer een mooie impressie geschreven
voor het dorpsblad de ‘Noordernieuwswelle’ van november. Wim heeft onze nieuwe folder bezorgd
bij de verschillende pensions in en rond Noordwelle. Het idee van Gert over een bakkerij voor
monniksbrood in Noordwelle is (nog) niet van de grond gekomen. Verder waren pioniersleden
aanwezig bij een dorpsvergadering en bij verschillende dorpsactiviteiten. Ook in habijt bij de
inwijding van de hoogste kerstboom. Ook is er een link met de website van www.noordwelle.com
Twee vrouwen uit het dorp zijn aangehaakt bij het meditatieve zingen, voorafgaand aan de vesper.
8. Link met de plaatselijke kerken:
Op 21-3-17 waren Gert en Piter te gast bij de Federatie Kerkenraad (FKR) van de Protestantse
Gemeente (i.w.) Schouwen aan zee, bij de 4 buurtkerken die Kloosterwelle beleidsmatig en financieel
steunen. Het ontwikkelverslag en filmpje van Kloosterwelle werden besproken en vertoond. Het
verslag werd goedgekeurd en namens de Federatie Kerkenraad van de Protestantse Gemeente
Schouwen aan zee (i.w.) ondertekend door vz. Hans Nagtegaal en kerkrentmeester Bart van Dam.
9. Gedachten omtrent de toekomst/ doelen:
De verdere ontwikkeling van de monastieke waarden, zoals:
* aandachtig luisteren en gehoor geven (‘oboedientia’)
* standvastigheid en volharding, altijd present, commitment (‘stabilitas’)
* ‘mores leren’ van haalbare goede gewoontes, discipline, concentratie,toewijding
(‘conversatiomorum’)…
In goed gesprek met de gemotiveerde daggasten op de retraitedagen en
via de maandelijkse gesprekskring ‘Levenskunst’, volgens Augustinus-kenner Paul van Geest…
als nadere profilering van Kloosterwelle

Ontwikkeling van of deelname aan een landelijk monastiek netwerk voor onderlinge bezinning. Onze
gastvoorganger Douwe Kamstra uit Hilversum/ Burgh verkent het monastieke netwerk voor ons.
Nader contact zoeken met stadsklooster ‘Simpelhuys’ in Middelburg als dichtstbijzijnde bondgenoot.
Verdere p.r. en werving van potentiële daggasten (onderwijs, zorg, gemeenteraad, management)
voor onze extra retraitedagen, zo nodig op maat, op woensdag. Gert en Wim concentreren zich op
deze taak.
Mogelijke ontwikkeling van ‘meditatief schrijven’
Ontwikkeling van een historische kloosterroute langs de oude kloosters van Leliendale (Burgh),
Haamstede, Bethlehem(Elkerzee), Onze Lieve Vrouwe op zee (in de duinen), uitlopend op
Kloosterwelle, als eigentijds initiatief. Voor historisch en cultureel belangstellenden.
Verbinding met God:
In al onze kernactiviteiten(vespers, tafelgesprekken, retraitedagen) is er een verbinding met God.
Ons doel is om onze bezoekers een nieuwe spiritualiteit omtrent de monastieke kernwaarden te
laten ontdekken. Die hen helpt om weerbaar en stabiel en toegewijd te worden in hun dagelijkse
leefwereld. Ons doel is niet om een eigen geloofsgemeenschap te ontwikkelen met
sacramentsbediening. Daarvoor verwijzen we naar de bestaande kerken. Eerder vervullen we een
kritische functie naar kerk en samenleving, zoals kloosters altijd deden en doen.
10.Data: pioniersplek:
’Kloosterwelle’, plaats: Dorpsring, (kerk) Noordwelle. 2e pioniersjaar sinds de start op 9-12-15.
Voortrekker (1 dagdeel per week): ds. Piter Goodijk, Kromme Reke 4, 4325 AL, Renesse,
tel.0111.461384 ,email: goodwest@zeelandnet.nl.
Pionierbegeleider: Miriam Bierhaus, tel.06.27595510, email: welkom@miriambierhaus.nl .
Financieel beheer: Gean Huttinga-Steur, Zuidwellewekken 6,4326 SH, Noordwelle, tel.0111.462718,
email: dennis-marco@planet.nl
De vetgedrukte gegevens zijn relevant voor het landelijk verslag bij de PKN.

