
 
 

 
 

 

 

 

• Kloosters in de Cloud. 

• Retraite in Adventstijd. 

• Kerstweekend Maastricht. 

• Heilige nachten. 

• Zorg voor de ziel. 

• Leren Mediteren. 

• WCCM. 

 

  
 

Vacare is onderdeel van de  
Protestantse Kerk in Nederland 
en staat open voor alle 
belangstellenden. 
 
Een klein bestuur stimuleert  
en coördineert een aantal 
activiteiten in het land.  
Wat er ter plaatse ook gebeurt 
aan meditatie, allerlei mensen 
beslissen daarover naar eigen 
inzicht.  
 
Er zijn al veel activiteiten rondom 
meditatie. Met deze nieuwsbrief 
geven we daar elk kwartaal korte 
informatie over.  
 
Wilt u een activiteit aanmelden? 
Zie de colofon (op de laatste 
bladzijde) voor meer informatie. 
 
 
 
 
 
 
 

Wat we nu moeten doen is niet zozeer over Christus spreken 

als wel Hem in ons laten leven. 

Dan zullen de mensen Hem misschien vinden 

als ze ervaren hoe Hij leeft in ons. 
Thomas Merton (Uit: Eindelijk thuis) 

 

 



 
 

   

 

 

Vrijdag 14 dec. 18 uur - zondag 16 december 14.30 uur  
 

Ons concentrerend op kerstmis, (her)ontdekken we de kracht 
van kwetsbaarheid. Het kind in de kribbe was even weerloos 
als wij, mensen. Maar als we onze kwetsbaarheid durven zien 
en toevertrouwen aan de handen van de kunstenaar, zullen 
we vol verwondering kunnen ontdekken, wat een kunstwerk 
van gebrokenheid er ontstaat. Een ontspannen weekend met 
korte inleidingen, een meditatieve dagopening en dagsluiting, 
deelmomenten, meditatieve momenten en op zondag 
deelname aan de viering in de kapel met de zusters van de 
kloostergemeenschap.  
 

Begeleiding: Zuster Claudia Theinert. Waar: Zusters Onder de 
Bogen, Maastricht. Kosten: € 210. Inlichtingen en opgave: 
info@levensmozaiek.nl. W: bijonsonderdebogen.nl  
 

 

Een paar dagen vertoeven in de rust van de priorij van  
Sint Catharinadal, van 20 t/m 23 december 2018. 
 

Elke dag is er tweemaal een korte inleiding, ’s avonds een 
gezamenlijke afsluiting. Er is veel tijd voor jezelf en de 
mogelijkheid van een gesprek. 
 

De inleidingen richten zich op het thema Waken bij verborgen 
leven, ontleend aan de ontmoeting tussen Maria en 
Elisabeth. Dit verhaal uit het evangelie van Lukas hoort bij de 
klassiekers van de tijd voor Kerstmis. Hoewel de ongeboren 
kinderen zich roeren aan de binnenkant en nog niet 
levensvatbaar zijn, laten hun moeders in hun ontmoeting al 
zien waar zij draagster van zijn. 
 

Want ontmoeting gebeurt op ooghoogte. Geen van hen is de 
ander de baas, hoeft op de ander neer te kijken, is boven de 
ander verheven. Ontmoeting gebeurt in het geraakt zijn door 
de ander, haar ervaring en haar blik. Ontmoeting met God 
gebeurt in de ontmoeting met mensen, in een ander mens, 
anders dan ik. Hoe kunnen we daar oog en oor voor 
ontwikkelen? Hoe kunnen we daar waakzaam bij zijn?  
 

Begeleiding: Mirjam Dirkx, mirjamdirkx@delevensboom.net.  

Prijs: € 295 (incl. verblijf). Aankomst: donderdag 20 december 
tussen 9.45-10.15 uur. Vertrek: zondag 23 december ongeveer 
14 uur. Waar: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, 
Kloosterdreef 3, Oosterhout NB. 
 

 
 

De Binnenkamer is 16 november gestart met een 
‘Klooster in de Cloud’ waarbij je dagelijks kan 
afstemmen op een morgen-en avondgebed dat 
rechtstreeks wordt uitgezonden vanuit de kapel van 
Nieuw Hydepark van de PKN in Zeist.  
 

Ook achteraf kunnen de morgen- en avondgebeden 
gevolgd worden. Je kunt aanmelden om rechtstreeks erbij 
aanwezig te zijn  en eventueel voorbeden door kunt 
geven of via je eigen smartphone of tablet/laptop mee te 
bidden. 
De getijdengebeden worden uitgezonden  via het Klooster 
in de Cloud, een plaats op het internet waar ook ruimte 
geboden wordt voor ondersteuning en ontmoeting.  

 

Ondersteuning en ontmoeting wordt ook geboden in het 
verdiepingsprogramma, in de vorm van ondersteuning bij 
de regel, workshops en retraites op Nieuw Hydepark. 
 

Zodra je de website opent kun je een korte video 
aanklikken voor verdere informatie over achtergronden 
en doelstellingen van de Binnenkamer. Nieuwsbrieven 
geven verdere toelichting. Bij wat verder klikken kun je 
direct enkele recente uitgezonden ochtend- en 
avondgebeden volgen.  
 

Meer informatie: bidindebinnenkamer.nl  
 
 

 



 
 

  
 

Meditatieweekend 25 t/m 27 januari 2019 
Een workshopachtige inleiding in veel vormen van meditatie, 
waarbij de uitwisseling van ervaringen van de deelnemers 
een belangrijk onderdeel vormt. Maak kennis met stilte-
meditatie, geleide fantasie, beeldmeditatie en sacrale dans. 
Met liedmeditatie en Bijbelmeditatie. Al deze vormen maken 
deel uit van de veelkleurige Ignatiaanse wijze van bidden.  
Het weekend is bedoeld voor beginners; geen enkele vaardig-
heid vooraf vereist. Enkel het verlangen om te ervaren wat 
mediteren voor u betekenen kan. 
 

Begeleiding: Fieke Klaver& Gregory Brenninkmeijer sj. 

Waar: Ignatiushuis, Beulingstraat 1, Amsterdam.  

Kosten: € 25 (bij aanvang van het weekend). 

Aanmelden via academie@krijtberg.nl.  
 

 

 

11-13 februari, 18-20 maart, 13-15 mei, 9-11 september, 
14-16 oktober en 11-13 november 2019, van 
maandagmiddag tot woensdagmorgen. 

In 2019 wordt een nieuwe jaargang ‘Zorg voor de ziel’ 
aangeboden aan predikanten, pastores en kerkelijk 
werkers die tijd willen nemen voor de eigen ziel. In zes 
‘mini-retraites’ proberen we zicht te krijgen op de eigen 
geestelijke weg, en zo groeien in mystagogische 
competentie.  
Begeleiding: Seintje Bos en Inge de Jong. Plaats: Abdij 
Koningsoord, Arnhem. Kosten: € 1.250. Opgeven vóór 10 
januari: protestantsekerk.nl/PCTE 
 

 

 

 

Jan van der Heijdenstraat 311, Hilversum.  
Info: christelijkspiritueelcentrum.nl  
 

Winter-voorjaar 2019. Meditatie & mindfulness cursus.   
Drie blokken met elk drie dagdelen: 
 

Blok 1: Basis Body meditatie 
Onderwerpen: Het lichaam, Bodyscan, Ade, Stilzijn & 
Aandacht 
 

Blok 2: Christelijke meditatie 
Onderwerpen: Lectio Divina, Beeldend Ignatiaans bidden 
e.a. vormen van christelijke mediatie & contemplatie 
 

Blok 3: Mindful met Jezus 
Onderwerpen: Niet oordelen, Vertrouwen en loslaten en 
Ontvangen. 

 
 

Acht maanden een zondagmorgen van 10:30 tot 12:30 uur 
in De Herberg op het terrein van Eckartdal. Nuenenseweg 1, 
5631 KB, Eindhoven.  
 

Lezingen en gesprek voor persoonlijke verdieping en 
verbreding van inzicht. De lezingen gaan over 
levensbeschouwelijke vragen op het snijvlak van cultuur, 
religie en samenleving. De toegang is gratis, u kunt bijdragen 
in de kosten, die zijn rond € 5 p.p. 
 

 
 
* 16 december: Alles moet anders! Janneke Stegeman 
 

Soms lijkt het dat theologie gaat over kerk, kerkgeschiedenis 
en kerkleer. Maar alle relevante levensvragen zijn theologi-
sche vragen. Theologie daagt uit tot verandering. Bevrijding is 
daar bij een kernwoord. Dat kan niet zonder conflicten. Ook 
niet zonder ontmaskering van de voorkeurspositie die wij als 
witte mannen en vrouwen innemen. In 2016 werd Janneke 
Stegeman verkozen tot theoloog des vaderlands. 
 

20 januari 2019: Kijken en zien. Piet Winkelaar. 
 

Kijken is niet hetzelfde als zien. Met kijken kunnen we 
mensen en dingen onderscheiden. Daarvoor bedienen we 
ons van woorden en beelden waarmee we onze eigen 
werkelijkheid maken. Wanneer we zien of schouwen is er 
geen afstand tussen de ziener en het geziene. Zien gebeurt 
direct, onmiddellijk. Aan de hand van zijn boek aanmelding 
van zijn boek ‘Kijken en zien neemt’ neemt Piet Winkelaar 
ons mee in deze ervaring. Hij studeerde filosofie, theologie en 
andragogie. Deze disciplines vormen de basis voor zijn 
denken over kijken en zien (of schouwen) en zijn pleidooi 
voor een heroriëntatie op het laatste.  Meer info: 
bol.com/nl/p/kijken-en-zien/9200000045609688  
 

17 februari 2019: De mystiek van Johannes van ’t Kruis 
(tekstlezing). Leon Teubner 
Johannes van het Kruis (1542-1591) schreef veel mystieke 
teksten in de vorm van gedichten. Ze gaan over de ziel die 
een reis maakt vanuit zijn lichamelijke thuis naar een 
vereniging met God. Samen lezen van deze mooie gedichten 
zoals kloosterlingen van oudsher doen, maakt ze toegankelijk 
en ontsluit de diepgang. Leon Teubner is theologisch 
medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en 
pastor van de Titus Brandsma parochie in Oss. Info: mevr. 
Spiertz: 040-242 12 63 of J. de Jong 040-241 58 21.  
Ontvang onze maandelijkse uitnodiging via de mail: 
begijnenhofgesprekken@gmail.com.  
 
 



 
 

 

 

Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie 
 

 

 

In de Willibrordus Abdij in Doetinchem staat de jaarlijkse 
Adventsretraite op het programma. Deze keer geleid door 
José van Sante. 
 

We gaan aan de hand van een icoon, geschilderd naar een 
Bijbelverhaal, op zoek naar de stilte. We volgen het verhaal 
en de personen, in een beweging naar stille diepte. We 
worden uitgenodigd om in het verhaal mee te gaan en 
eigen stappen te zetten naar de stille aandacht die we 
behoeven. We kijken, we lezen en overdenken, bidden en 
mediteren samen en ieder voor onszelf. 

Naast de inleidingen en gezamenlijke maaltijden is er vooral 
veel ruimte om de eigen stilte te vinden en  zijn we te gast 
bij de vieringen van de Broeders in Doetinchem. 
 

Aanmelden: bij Edith Raets, egj.raets@gmail.com.  

Vrijdag 7 december: ontvangst vanaf 16.00 uur.  
Zondag 10  december: afsluiting rondom 14.45 uur. 
 

 
 

 

zaterdag 9 februari 2018 in Amersfoort (1-14 uur) 
 

Ria Weyens uit Brugge, o.a. medeauteur van Scheppende 
Overgave, zal spreken.  
 
Zie de website voor meer informatie over Ria: 
minnehof.be/wie-zijn-wij.php 
Opgave bij Herman Roos: roos.herman@me.com 
   
 

 

 
 

  
"Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een 
berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen 
lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te 
zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht 
geeft voor ieder die in huis is". (Mat. 5:14-15) 
  
Iedere eerste maandag van de maand tussen 20.00 en 21.00 
ben je welkom om gezamenlijk een uur lang met elkaar te 
mediteren. Vanaf 19.40 uur kan je –in stilte- binnenlopen; de 
toegang is gratis. Na afloop kan je in stilte weggaan of 
ervaringen met anderen uitwisselen, theedrinken, etc. Zie ook 
stadsverlichting.nu. 
 
Stadsverlichting in de Keizersgrachtkerk is meditatief, 
ervaringsgericht  en een manier om bij te dragen aan een 
betere wereld. De positieve energie die tijdens het mediteren 
ontstaat en/of waarmee je contact maakt, straal  je ook uit. 
Dit heeft een directe invloed op jou en alle aanwezigen, maar 
Stadsverlichting gaat er dus vanuit dat dit ook een effect heeft 
op de  hele stad. De positieve energie neem je sowieso mee 
naar huis en op  die manier blijf je ook na de avond je 
omgeving beïnvloeden. 

Iedereen is welkom ongeacht culturele, gelovige of ongelovige 
achtergrond. Ervaring op het gebied van meditatie is niet 
noodzakelijk.  
Voor informatie, vragen en/of opmerkingen: 
Frank Mannens, frankklank@telfort.nl  
 

 

van 5 t/m 7 maart 2019 
 

Aan de hand van een verhaal begeef je je op de weg van 
meditatie. Per dagdeel is er telkens een blok van ongeveer een 
uur met verhaal, inleiding, oefening en meditatie. De rest van 
de tijd is vrij om je de meditatie in stilte meer eigen te maken. 
Een terugblik en informatie over een mogelijk vervolg ronden 
deze driedaagse af. Er is ruimte voor een persoonlijk gesprek 
met de begeleidster. Maximaal 9 deelnemers. 
 

Waar: Abdij Koningsoord, Johannahoeveweg 79, Arnhem.  

Kosten: € 275 bij aanmelding vóór 31-12-2018, daarna, tot 
uiterlijk 1-2-2019: € 295. Leden van de beroepsvereniging 
Gaandeweg krijgen 10% korting. 

Begeleiding: Mirjam Dirkx.  
Informatie: www.delevensboom.net   
 



 
 

 

Als je zonder het volgen van aanwijzingen een weg gaat die je 
niet kent, is het onwaarschijnlijk dat je komt waar je wezen wil. 
Hoezeer moet dat niet het geval zijn op onze reis naar God? 
 

Vrijdag 21 december 17 uur tot zondag 23 december 14 uur en 
zondag 6 januari van 12.30 uur tot 16.30 uur. 
 

Vaak vergeten wij onze goede voornemens en even zo vaak zien 
we de tekenen niet. Dat is vooral omdat we onze doelen stellen 
vanuit wilskracht. In dit programma ontdekken we een weg 
vanuit een waarachtig verstaan van wat we écht willen; wat er dit 
jaar wezenlijk van ons gevraagd gaat worden.  
 

De Heilige Nachten is de periode van 24 december tot 6 januari. 
Dit is de donkerste en stilste tijd van het jaar. Het is als het ware 
van nature een meditatieve tijd. Heilige tijd! Die gaan we 
gebruiken om onze roeping/doel voor het komende jaar te 
ontdekken. In dit weekend  maken we ons klaar voor de reis en 
op 6 januari zullen we, net als de drie Koningen, het licht zien. 
Dan zullen we ons jaartraject zien en krijgen aanwijzingen voor 
onderweg. 
 

Plaats: de Hooge Berkt, Bergeijk. Kosten: € 150.  
Informatie: hoogeberkt.nl  
 

 
 

 
Een abonnement op ons tijdschrift Meditatief Leven kost € 18,- 
per jaar en loopt van januari tot december. U kunt zich opgeven 
bij Narratio via abonnementen@narratio.nl. 
 
Meditatief Leven 2018-4: Mediteren met de Bijbel, contemplatie 

  

 
Voorzitter 
Jos de Heer, aftredend  

Secretaris/penningmeester 
vacant/optioneel 

Leden 
Rob Boersma 
Henri ten Brinke  
Alberte van Ess  
Corinne Groenendijk  
Niels Gillebaard 

Website  
protestantsekerk.nl/vacare 

Mutaties 
Mailadreswijzigingen graag doorgeven aan de 
redactie:  
vacarenieuwsbrief@gmail.com 

Digitale Nieuwsbrief  
Rob Boersma  

Opgeven voor deze Nieuwsbrief bij: 
vacarenieuwsbrief@gmail.com  

Volgende nieuwsbrief 
De volgende editie verschijnt rond 10 maart 2019.  

Kopij inleveren: uiterlijk 1 maart 2019 via 
vacare@protestantsekerk.nl.  

Vormgeving en eindredactie 
Mesman Communicatie en Advies, Delft  

 


