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Voorwoord:
Rond de Oecumenische Pioniersplek Kloosterwelle in de Corneliuskerk te Noordwelle vormt
zich al een poosje een kring van geïnteresseerden. Soms vragen mensen waar ligt
Kloosterwelle, omdat zij het op de kaart niet kunnen vinden. Onze naam raakt al wat meer
ingeburgerd, merken we. Graag willen we u op de hoogte houden van de activiteiten en
ontwikkelingen in Kloosterwelle.
Een nieuw initiatief van Kloosterwelle is een Nieuwsbrief. Met 4 keer per jaar willen wij u
een inkijkje geven in wat we doen en van plan zijn.
Voor actuele zaken en nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website:
https://www.kloosterwelle.nl
In onze naam, logo en activiteiten proberen we aan te geven, dat we open staan voor
mensen, die op zoek zijn naar betekenisgeving, zin en duiding in het gewone leven.
Vragen die opkomen en waarvoor een antwoord niet zo voor handen ligt.
In onze ontmoetingen willen we ruimte scheppen voor gesprek, bezinning, samen zingen,
vieren en tafelgesprekken.
We nodigen u van harte uit om ons te volgen via de weblog en lokale pers. Graag nodigen
wij u uit te reageren op onze website of met een tekst met uw bevindingen met
Kloosterwelle voor eventuele plaatsing in één van onze komende nieuwsbrieven.
Daarnaast ontvangen we u graag op deze bijzondere plek in Noordwelle/Kloosterwelle.
Moge het nieuwe jaar je goede dagen schenken en moge wij in Kloosterwelle en allen die
met ons optrekken in dit nieuwe jaar rijkelijk gezegend zijn. ( Bron Keltische zegenbeden)
Dinie Eerland-van Vliet, voorzitter Kloosterwelle team.
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Persartikel WereldRegio 20 december 2019
Interview Piter Goodijk en Lydia Evers
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De beleving van onze retraitedag op 4 december 2019 door pionier Liesbeth
Franken.
In alle vroegte komen we met 16 deelnemers samen in de Corneliuskerk. Enkelen zijn
bekenden van eerdere retraitedagen, verder zijn er een aantal die voor het eerst
deelnemen. Het pioniersteam zal voltallig aanwezig zijn. Niet alleen uit oogpunt van
gastvrijheid, maar ook voor persoonlijke groei.
We vieren het morgengebed waarin al meteen het ‘leitmotiv’ voor deze dag klinkt in een
gezongen refrein van Huub Oosterhuis: ‘Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij

heeft gezien eer ik werd geboren.’

Na het ontbijt maken we kennis met elkaar aan de hand van een aantal afbeeldingen van
stambomen, waaruit we er ieder één kiezen. De vraag die erbij hoort is: ‘wat zijn jouw
roots, waarin ben jij geworteld?’ Dit ter nadere persoonlijke uitwerking deze dag.
Na deze kennismaking maken we onze eerste wandeling, vanuit de kerk de polder in.
Halverwege klinkt, ter inleiding op de stilte, het refrein van Oosterhuis.
Deze stilte duurt tot ca. 15.30 uur. We beleven de stilte in groepsverband tijdens het
middaggebed, de lunch, een uur voor onszelf en de geleide meditatie met pianospel en
klankschalen. Ook zijn we nog stil tijdens het eerste deel van de middagwandeling met
een andere route. Bij picknickplek ‘de tien Geboden’ verbreken we de stilte door het
uitspreken van een elfde gebod. Daarna komen de gesprekken weer aarzelend op gang.
In het middaggesprek daarna wisselen we van gedachten over wat er tot dat moment bij
ons binnenkwam aan indrukken. Vooral de voorlezing tijdens de lunch uit Henri Nouwen’s
boek ‘Eindelijk thuis’, over het schilderij van De Verloren Zoon van Rembrandt had de
meesten geraakt.
Bij het meditatief zingen in de kerkruimte sluiten zich nog wat mensen bij ons aan. Huub
Oosterhuis’ refrein klinkt nu vierstemmig door de ruimte. De kerk ‘zingt’ mee, is onze
partner in de beleving van tekst en melodie.
Tijdens de vesper, die om 18.00 uur begint, klinkt dit opnieuw vierstemmig. De lezing uit
Jesaja over de stronk van Isaï sluit mooi aan bij ons thema van ‘wortels’. De avondmaaltijd
verloopt geanimeerd. Er is zoveel te delen!
Volgt nog een korte evaluatie van een waardevolle dag waarin ons innerlijk sterk werd
aangesproken. In verbondenheid nemen we afscheid van elkaar.

Onze ochtendwandeling in de polder rondom Noordwelle naar het trekpontje.
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Werkgroep Kloosterroute Schouwen-Duiveland.
De werkgroep Kloosterroute is een initiatief van de pioniersgroep ‘Kloosterwelle’, met als
basis de mooie historische Corneliuskerk aan de Dorpsring in Noordwelle.
Een groep enthousiaste mensen is actief betrokken bij het ontwikkelen en in kaart
brengen van een gerealiseerde kloosterroute langs voormalige kloosters uit de periode van
de hoge (1000-1250) en late Middeleeuwen (1250- 1500). Inmiddels is er een fiets-wandel
of vaarroute mogelijk.

Zie de website: https://kloosterwelle.nl/kloosters/
Van de voormalige kloosters en hun inspiratiebronnen op Schouwen –Duiveland komt een
boek uit met de titel: ‘Kloosterrijk Schouwen’ auteur Henk Dalebout. De presentatie is op
18 maart 2020 om 19.30 uur in De Corneliuskerk te Noordwelle. U bent van harte welkom
en kunt dan desgewenst het boek kopen.
Dinie Eerland-van Vliet, voorzitter werkgroep Kloosterroute.
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Agenda activiteiten Kloosterwelle 2020
Voor zover nu bekend zijn de volgende activiteiten gepland:
•

Elke woensdag van 17:00 tot 17:45 uur Meditatief zingen o.l.v. Liesbeth Franken.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

•

Elke woensdag van 18:00 tot 18:30 de Vesper.
Aanmelden vooraf is niet nodig.

•

Elke woensdag vanaf ca. 18:45 onze Kloostermaaltijd.
Aanmelden vooraf is gewenst naar: info@kloosterwelle.nl
De bijdrage die we hiervoor vragen is € 7,50.

•

De 4 reguliere retraitedagen zijn uitgebreid en nu ook op zaterdag.
De eerst volgende retraitedag zal op zaterdag 25 januari a.s. plaats vinden.
Overige retraitedagen in 2020 zijn:
woensdag 4 maart
zaterdag 25 april
woensdag 3 juni
woensdag 12 augustus (zomerretraite)
woensdag 2 september
zaterdag 31 oktober
woensdag 2 december
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