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Voorwoord van Piter Goodijk, initiatiefnemer van Kloosterwelle
Sinds half maart is een groot deel van onze samenleving door de corona-maatregelen stilgezet, in een soort Lock-down. Of in een soort kloosterstand. In de kloostertraditie ligt veel
wijsheid verborgen om hiermee om te gaan. Dat maakt het bestaansrecht van Kloosterwelle,
sinds juni 2014, nog actueler.
Wij zijn een stilteplek om op adem te komen en ons te oefenen in de oude kloosterwaarden
van concentratie en discipline, toewijding en aandacht, eenvoud en stabiliteit. Daarom is het
nodig dat Kloosterwelle niet stilvalt, maar van zich laat horen.
In deze tweede nieuwsbrief vindt u een voorbeeld van mijn wekelijkse column in de
‘WereldRegio’. De eerste in corona-tijd geschreven op 18 maart, de eerste woensdag zonder
de gastvrije maaltijd van onze kok Hans en zonder het meditatieve zingen. Gelukkig gaat de
wekelijkse vesper door in kleine kring en via internet verbonden met velen thuis. Onze cantor
Liesbeth geeft een impressie daarvan, met alle beperkingen, maar ook met het belang van
een goede concentratie.
Het gedicht ‘Vissers in de nacht’, die het over een andere boeg moeten gooien, is van de hand
van Guido, onze toegewijde voorganger in de vesper van 22 april.
Op 18 maart is het boek ‘Kloosterrijk Schouwen’ uitgekomen, van de hand van de autochtone
Henk Dalebout, met hulp van Kloosterwelle. Niet in een geplande volle Corneliuskerk in
Noordwelle, maar in alle stilte. Het boek, tevens fiets- en cultuurgids, verheldert de
voorgeschiedenis van Kloosterwelle door de oude kloosters van Schouwen te belichten. Helaas
vernield rond 1570, maar nu herboren in een oecumenische tijdgeest. U leest het allemaal in
deze nieuwsbrief. Kloosterwelle staat niet stil. De eeuwenoude dorpskerk van het rustieke
Noordwelle in het hart van de wijdse Schouwse polder staat de hele zomer voor u open, om
even op adem te komen.
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Persartikel WereldRegio Piter Goodijk

Viering Vesper in Coronatijd (Liesbeth Franken)
De vespers in Corona-tijd
Sinds de uitbraak van het Corona-virus zijn er beperkingen op bijeenkomsten, in welke voor
vorm dan ook.
Kerkdiensten bleken, zelfs bij een gering aantal aanwezigen, een bron van besmetting te zijn.
Voortschrijdend inzicht doet vermoeden dat de oorzaak ligt in het samen zingen. Hierbij
schijnen aerosolen vrij te komen. Het gaat om minieme druppeltjes of stofdeeltjes die het
virus verspreiden over grotere afstand in de ruimte.
Gelukkig is er de mogelijkheid virtuele samenkomsten te houden. Wij doen dit via
www.kerkdienstgemist.nl
Buiten het feit dat je de fysieke ontmoeting met mensen mist, beleef je dit als wèl aanwezige
op een totaal andere manier. De spirituele aandacht, die er normaal gesproken is tijdens de
vespers, wordt nu min of meer verdrongen door onze concentratie op de techniek.
Je kunt van tevoren geen soundcheck doen. Achteraf hoor je terug of je op goede afstand
stond van de microfoon, of de uitspraak van de gezongen kloosterpsalm duidelijk overkwam
en of de samenzang met de beperkte groep goed in balans was. Zo hebben we naderhand pas
geconstateerd dat het klokgelui - wezenlijk onderdeel van de vespers - via Internet niet te
horen is. Jammer! We proberen steeds te corrigeren tijdens de daaropvolgende vespers, maar
dat lukt nog niet altijd. We worden we door ervaring wijzer! Tegen de tijd dat we weten hoe
het moet kunnen we hopelijk weer op gepaste afstand samen zingen in de Corneliuskerk van
Kloosterwelle.
Liesbeth Franken (cantor van Kloosterwelle).
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Gedicht Guido Sinke: geïnspireerd door Johannes 21: 1 t/m 14

Vissen in de nacht

Zij gingen vissen in de nacht,
maar vingen niets, geen enkele vis
tot iemand in de morgen zei:
gooi het eens over een andere boeg
en kijk eens of dat mogelijk is.
Zij deden wat de man hen vroeg
en gooiden 't net over een andere boeg
de een tegen de ander zei:
hoe is dit mogelijk, het is te veel
Het moet de Heer zijn die dit vroeg
Ze sleepten het net vol vis aan land
En zagen vuur en brood en vis.
De Heer was het die zei:
Kom breng van wat je gevangen hebt
en zit bij mij aan deze dis.
In stilte aten zij hun brood en vis
en niemand durfde het Hem te vragen,
maar in gedachten wisten zij
Het is de Heer die met ons deelt
Hij is het die wij zagen.
Hij is ons brood en onze vis
die eens gestorven en begraven is.
Maar met de vissers weten wij
Hij is niet dood maar leeft en gaat ons voor
Wij volgen Hem, Hij die ons voorbeeld is.
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Bericht uit werkgroep Kloosterroute Schouwen-Duiveland.

Een boekwerk met monnikenwerk
De totstandkoming van het boek Kloosterrijk Schouwen

In de zomer van 2017 vroeg Eef van Brummelen, medewerker publieksdienstverlening
gemeentearchief Schouwen-Duiveland, mij of ik belangstelling had om het archief te
vertegenwoordigen in de werkgroep Kloosterroute. Na een volmondig ‘ja’, kreeg ik een
uitnodiging van Dinie Eerland, voorzitter van de stichting Kloosterinitiatieven, om aanwezig te
zijn bij het werkgroep overleg. Tijdens dit overleg bleek al dat er in de voorafgaande
bijeenkomsten goede en uitgewerkte plannen bedacht waren. Het ontbrak echter nog wel aan
een historische achtergrond over de kloosters die op Schouwen-Duiveland actief geweest zijn.
Ze vroegen me of ik dit hiaat kon invullen. Aan de slag dan maar!
Ik was al enkele jaren geïnteresseerd in de Schouwse kloosters en had informatie verzameld. Ik
ging nu mijn informatie per klooster rangschikken. De meeste familieuitstapjes stonden daarna in
het teken van een bezoek aan een locatie, die een relatie had met een klooster of kloosterorde.
Het mooiste reisje vond ik het bezoek aan de grote kloosterschuur van Ter Doest nabij Lissewege
in België. Als je binnenin die enorme schuur loopt, krijg je gelijk respect voor al die bouwers van
dit soort werken. Maar het waren dan ook cisterciënzers, niet alleen ontginners maar ook echte
middeleeuwse bouwmeesters. Onder meer het voormalig klooster Bethlehem bij Scharendijke
werd door Ter Doest gesticht.
Het zoeken naar informatie ging verder. Het contact dat ik al had met de Werkgroep
Archeologie Schouwen-Duiveland, spitste zich nu toe op het vragen of zij ook vondsten
hebben gedaan op kloosterterreinen. Het bezoek aan werkgroep lid Stef Nelissen resulteerde
in een aantal mooie foto’s van kruishangers, rozetten, boekbeslagen etc., van hun vondsten
op die terreinen.

Nadat ik het resultaat van mijn speurtocht naar kloosterinformatie aan de werkgroep
Kloosterroute gepresenteerd had, werd opgemerkt dat het in boekvorm beter tot zijn recht
zou komen.
In maart 2019 was het concept klaar. Het uittreksel ervan werd in augustus op de website
https://kloosterwelle.nl/kloosters gezet. Vanaf september 2019 tot en met januari 2020 heb ik
aan opeenvolgende concepten gewerkt. Zo moest ik van de oorspronkelijke dertigduizend
woorden terug naar achttienduizend. Ik had het geluk dat gedurende een lang weekend in het
voorjaar van 2019 de zon onophoudelijk scheen en ik de foto’s voor bij de routes kon maken.
Stadsarchivaris dr. H. Uil was zo vriendelijk om het boek van een inleiding te voorzien. Vanaf
18 maart 2020 is het boek ‘Kloosterrijk Schouwen’ in de boekhandel verkrijgbaar.

Henk Dalebout, auteur
4 april 2020
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Rond de uitnodiging boekpresentatie ‘Kloosterrijk Schouwen’ van ons lid van de Werkgroep
Kloosterroute Henk Dalebout en de uitgeverij Walburg Pers te Zutphen op 18 maart j.l. stond
ik in de plaatselijke boekhandel toen een meneer vroeg: ‘Hebt u dat boek over abdijen op
Schouwen?’ Verrast spitste ik mijn oren en kon het niet nalaten de juiste titel vragend te
stellen: ‘Bedoelt u dat boek Kloosterrijk Schouwen?’ Dat was raak. Zo ontspon zich een
gesprek over Kloosterwelle en de Kloosterroutes.
Met Corona op onze hielen namen Ariene van Westen, Henk Dalebout en Dinie het besluit om
de officiële boekpresentatie, noodgedwongen maar wijs, te annuleren.
Gedrieën hebben we een alternatieve boekuitreiking bedacht, veelal buiten op gepaste afstand
soms via de brievenbus. Ook via de balie in het gemeentehuis in Zierikzee is een exemplaar
aan de burgemeester Rabelink geschonken. Daarnaast ontvingen Albert Scheffer, directeur
van het Stadshuismuseum, Rinus Dalebout van de Stichting Renesse, Pia Berrevoets van de
Stichting Bevordering zorg en Lydia Evers het boek Kloosterrijk Schouwen.
Met een blik op onze foto’s nemen we u mee in dit ongekende traject.
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Dinie Eerland en Ariene van Westen, beiden lid van de Werkgroep Kloosterroute

Huib Uil
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Frans Meulendijks en Dinie Eerland op gepaste afstand in Zierikzee

Initiatiefnemer Kloosterwelle Piter Goodijk en Henk Dalebout
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Het boek wordt met belangstelling gevolgd door de media: " Jan van Damme schreef onlangs
in de PZC dat de fietsgids Kloosterrijk Schouwen van Henk Dalebout inspiratie biedt voor wie
wil fietsen in deze coronavolle tijd. Het is inderdaad een uitnodigend boekje dat rijk met foto’s
is geïllustreerd." (José Baars PZC 02-05-'20). Ook Stad en Lande gaat er aandacht aan
besteden. De gids is verkrijgbaar bij Boekhandel De Vries in Zierikzee en andere (regionale)
boekwinkels.
Het kan even duren, maar we hopen op andere tijden met een mooie avond rond Henks boek.
U hoort er zeker van…
Dinie Eerland-van Vliet - Voorzitter Werkgroep Kloosterroute - 9 mei 2020
Agenda activiteiten Kloosterwelle 2020
Deze mededeling i.v.m. corona staat op onze website

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.
Gaat helaas voorlopig niet door

•

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

•

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.
Gaat helaas voorlopig niet door

•

De 4 reguliere retraitedagen zijn uitgebreid en nu ook op zaterdag.
Overige retraitedagen in 2020 zijn:
Woensdag 3 juni (Gaat helaas niet door)
Woensdag 12 augustus (zomerretraite)
Woensdag 2 september, zaterdag 31 0ktober en woensdag 2 december

8
1

