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Van het bestuur
Beste lezer,
Het coronavirus heeft ons hele maatschappelijke en persoonlijke
leven in het afgelopen jaar flink op de kop gezet. Hoe waardevol
is het gebleken, dat we met Klooster in de Cloud een online
gemeenschap zijn!
Zo is er ook nu weer in de veertigdagentijd de schrijfretraite,
waarin mensen delen hoe het hun vergaat in de dingen van het
dagelijks leven en hoe ze hun weg met God gaan, hoe anderen
zich daarin herkennen en hoe we vooral elkaar bemoedigen. De
gestreamde getijdengebeden doordeweeks mogen zich op een
steeds meer
toenemende belangstelling verheugen.
Voorgangers melden ons terug hoe bijzonder het is om ’s avonds
(voor de avondklok) in een verstilde kapel op Nieuw Hydepark
voor te gaan zonder ‘live publiek’ maar wel wetende dat mensen
thuis met hen verbonden zijn in gebed. De kerngroepleden die
‘normaal’ om de andere maand bijeenkwamen voor een
ochtendretraite, spreken ook online af en dat gaat prima, zo
merken we.
Onze visie als Klooster in de Cloud is ook juist het initiëren van
een virtuele vorm om als gelovigen samen op te trekken aan de
hand van onze leefregel. Juist nu in deze tijd is het belangrijk
gebleken om terug te vallen op de leefregel Bid en Bemin en
elkaar zo te ondersteunen in geloof.
Daarom zijn we ook heel trots dat we in november vorig jaar de
e-learnings hebben kunnen introduceren. Drie thema’s ‘bid’,
‘bemin’ en ‘vrede’ staan op de website. Dit jaar volgen er nog
drie.
In februari was de eerste online groepsretarite ‘Ik ben een psalm’
met 22 deelnemers! Het was een mooie ervaring om op deze
manier tijdens de week verbonden te zijn met elkaar en met God.
Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de komende
online weekretraite over Elia. We nodigen je van harte uit mee te
doen met deze of een volgende online retraiteweek.
Voorts zijn we druk bezig de website te vernieuwen. De feedback
uit de eerste retraite was dat het inloggen makkelijker zou
moeten verlopen en ook willen we met afbeeldingen meer de
kloostersfeer overbrengen.
Zonder financiële steun zouden we dit alles niet kunnen
realiseren. De Binnenkamer is nu nog afhankelijk van fondsen.
Voor de continuïteit is het van belang dat we een gemeenschap
vormen met leden. Fijn dat er afgelopen maanden al vele nieuwe
leden zich hebben aangemeld via de site. Je kunt op verschillende wijzen verbonden zijn met de getijdengemeenschap: als
vriend/donateur, als participant, als (aspirant-)kernlid. Welkom
om je aan te sluiten!
We wensen jullie een goede stille week en vrolijke paasdagen
toe!

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.
tekst ‘This Easter celebration’ 2020 geschreven
door Carolyn Winfrey Gillette vertaald door Gert
Landman in april 2020 (te zingen op ‘Zolang wij
ademhalen’ Lied 657 of evt. ‘De ware kerk des
Heren’ Lied 968)
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Online retraiteprogramma 2021
Getijdengemeenschap De Binnenkamer

Zoek je verstilling en bewustwording?

Wat houdt het online retraiteprogramma in?

Wil je afstemmen op de Liefde die in en om
je is?

Met elkaar optrekken door onderling gesprek van
hart tot hart, als tochtgenoten op reis door het leven.

Laat je dan meenemen in een weekritme
van ontmoeting en verstilling in verbinding
met anderen in het Klooster in de Cloud.
Spreekt het je aan, doe een week online met
ons mee!
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Programma met 5x per jaar een week lang een online
retraite met een groep van rond de tien deelnemers
(deelname te boeken per weekretraite); bij veel
aanmeldingen splitsen we de groep in tweeën
Ondersteuning door professionele retraitebegeleiders
Programma start maandagavond en eindigt zaterdag– of
zondagavond
Elke dag start met een filmpje van de begeleiders met een
meditatie en opdracht; je kunt hiermee op je eigen tijd
gedurende de dag (bij voorkeur al in de ochtend) zelf mee
aan de slag; reken op ca een uur per dag.
3x per week digitale uitwisseling met de hele groep via Zoom
(op maandag-, woensdag- en zaterdag-/zondagavond van
20.00 tot ca 21.00 uur)
Mogelijkheid tot online meedoen met de gestreamde
getijdengebeden van de Binnenkamer (live om 09.30 en
21.30 uur of op je eigen tijd) via Klooster in de Cloud
In de getijdengebeden wordt aandacht besteed aan de
teksten uit de retraite
Uitwisselen gedurende de week via de beveiligde chat of in
tweetallen.

Elia zegt: Zowaar de Heer leeft, de God van Israël,
in wiens dienst ik sta
Uit de retraite Elia van dag 1 (17 april 2021)

ONLINE RETRAITEPROGRAMMA 2021

15-21 februari 2021
Ik ben een psalm

13-19 september 2021
Mediteren kun je leren

Door Ronald Heins en Corinne Groenendijk

Door Corinne Groenendijk en Ronald Heins

12-17 april 2021

15-21 november 2021

Elia, onthechten en vertrouwen
Door Reintje Stomphorst, Bert de Velde Harsenhorst en
Neely de Ronde

Mediteren met het alfabet
Door Ronald Heins en Corinne Groenendijk

14-20 juni 2021
Creatief verkennen
Door Corinne Groenendijk en Ronald Heins

AANMELDEN EN KOSTEN
We hebben contact met elkaar via de filmpjes en de chat op de besloten en veilige pagina die voor ons ingericht is op
de website van Getijdengemeenschap De Binnenkamer: www.bidindebinnenkamer.nl. Je kunt je daarvoor aanmelden
als (tijdelijk) lid van De Binnenkamer via de site. De bijdrage voor lidmaatschap is vrijblijvend en wordt gebruikt om
het werk van De Binnenkamer draaiende te houden.
Aanmelden:
Kosten:

Via email bidindebinnenkamer@gmail.com ovv uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en
opgave voor welke retraite. Je ontvangt een bevestigingsbrief na aanmelding.
€ 50; De Binnenkamer wil de retraites voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken en de kosten
mogen geen belemmering zijn voor deelname. Neem in dat geval contact met ons op via bovenstaand
emailadres.
Graag overmaken, uiterlijk 1 week voor aanvang van de retraite, aan:
Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer, bankrekeningnummer: NL 70 TRIO 033 894 2580
ovv je naam en de retraite

Online retraite
Elia
Maandag 12 t/m
zaterdag 17 april 2021
Door Reintje Stomphorst,
Bert de Velde Harsenhorst
en Neely de Ronde

Elia: vertrouwen en onthechten
In de week van 12 tot en met 17 april a.s. staat een
online retraite over Elia gepland. Deze Bijbelse figuur
is sinds de kruistochten een bron van spirituele
inspiratie en vernieuwing.

Zes thema’s
In deze retraite beschouwen we zes aspecten van zijn
optreden en relatie met God. Het gaat over roeping,
het vertrouwde loslaten, leven en vertrouwen,
strijden tegen de tegenkrachten van je dagen en je
zelfmedelijden overwinnen.
We verbinden deze elementen van zijn verhaal aan
elementen en episoden van ons eigen bestaan.

Ik ervoer rust in een hectische tijd.
Ik voelde me dichter bij God.
Het was heerlijk om elke ochtend een uur stil te zijn.
Het programma hielp me daarbij.
Het verstevigde mijn gebedsleven.
Reacties van anderen verrijkten me.
Fijne video-opnames. Kort genoeg om heel doenlijk
te zijn.
Reacties van deelnemers op de vorige online retraite ‘Ik ben
een psalm’

Dagindeling
Iedere dag begint met een Bijbellezing, een korte
overweging en een opdracht om via geleide meditatie
meer inzicht te verkrijgen in de figuur van Elia en je
eigen spirituele gang door het bestaan.
Iedere dag wordt afgesloten met een avondgebed via
de live stream van de getijdengemeenschap De
Binnenkamer.
Je kunt zelf bepalen op welk moment je de filmpjes
met de lezing en de opdracht download. Het
avondgebed vindt plaats op een vast tijdstip (21.30).

Begeleiding
De begeleiding van de week vindt online plaats via drie
zoomsessies
(op
maandagavond
12
april,
woensdagavond 14 april en zaterdagavond 17 april;
om 20.00 uur) en een appgroep. De begeleiders zijn
Reintje Stomphorst, Neely de Ronde en Bert de Velde
Harsenhorst.

Uit dag 1 Elia, vertrouwen en onthechten

Ik weet niet wie – of wat –
de vraag stelde. Ik weet niet
wanneer zij gesteld werd. Ik
herinner me niet dat ik
antwoordde. Maar eens zei
ik ja, tegen iemand – of iets.
Vanaf dat moment heb ik de
zekerheid dat het leven
zinvol is en dat mijn leven, in
onderwerping, een doel
heeft.

Dag Hammerskjöld

Wie ben ik? Wie is God? Wat is de relatie tussen God en mij?
Is dat een je geroepen weten? Op een roeping kun je ja of nee zeggen. Roeping is geen klus, het is een ontwaken. Het is
net als wanneer je vroeger op bed lag en je vader of moeder je riep omdat je op moest opstaan Heel langzamerhand
dringt tot je door dat het jouw naam is die geroepen wordt. En dat er iets van je verwacht wordt, opstaan. Iets gaan doen.
Op dag 1 vertelt Reintje Stomphorst in de eerste dagfilm een persoonlijk verhaal over haar roeping aan de hand van een
bijbeltekst over Elia en haalt ze ook bovenstaand citaat van Dag Hammerskjöld aan. Elke dag volgt een bijbeltekst uit met
name 1 Koningen 17-19. Reintje en Bert refelecteren hierop en stellen zo verschillende fases van het leven van Elia aan
de orde met voor elke dag ook een opdracht. Ze leggen het levensverhaal van Elia naast die van onszelf. Neely de Ronde
zal samen met Bert de avondzoomsessies op dag 1 (ma) dag 3 (woe) en dag 6 (za) leiden. Hieronder stellen de begeleiders
zich voor.
Met welke vraag of met welk verlangen ga jij deze week in?
Heb je een vraag aan God, aan Elia of aan jezelf?
Doe je mee? Veel inspiratie, rust en nieuwe inzichten gewenst!

De retraitebegeleiders stellen zich voor…
Reintje Stomphorst
Ik ben predikant in ruste. Al tijdens mijn werkzame leven heb ik veel
nagedacht over de kloosterspiritualiteit. Bij de orde van de
Karmelieten heb ik een ingroeitraject gedaan en mijn gelofte
afgelegd. Gaandeweg groeide het plan om wat ik geleerd had bij de
Karmel vruchtbaar te maken voor de Protestantse Kerk. Zo ontstond
het idee van een getijdengemeenschap met een digitaal klooster, wat
nu uitgegroeid is tot De Binnenkamer en het Klooster in de Cloud.

Bert de Velde Harsenhorst
Ik ben senior trainer/adviseur bij SBI Training & advies en als
voorganger betrokken bij de ochtend- en avondgebeden van De
Binnenkamer. Ik heb theologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit
Utrecht en was als docent van de HBO-opleiding theologie verbonden
aan het toenmalige Nederlands Bijbel Instituut (later Windesheim). Ik
heb gewerkt bij Youth for Christ Nederland en was hoofdredacteur
van Aktie.

1.

Bert is één van de voorgangers van de getijdengebeden van de
Binnenkamer.

Neely de Ronde
Neely zal samen met Bert de drie zoomsessies begeleiden.
Hieronder stelt ze zichzelf voor.
Mijn naam is Neely de Ronde. Reintje Stomphorst heeft mij gevraagd om tijdens
de Eliaretraite beschikbaar te zijn voor de nabespreking. Dat wil ik graag.
Hieronder een korte impressie van mijn leven. Samen met mijn geliefde woon
ik in Delft. We zijn op dit moment samen bezig om een huis op te knappen en
in te richten. Een geweldig intensief en vreugdevol gebeuren: bouwen aan de plek waar liefde, leven en creativiteit samen
komen. Mijn drie kinderen zijn ondertussen ‘uitgevlogen’. Ik geniet ervan om bij hen op bezoek te gaan en hen welkom
te heten. Een nieuwe verhouding van volwassenen onderling.
Qua professie ben ik lerares geschiedenis op een middelbare school in Oegstgeest. Dit vak heeft elke keer weer nieuwe
kanten. Les géven is ook zelf leren en ontwikkelen en telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan. Never a dull moment.
Het is al weer zeker 10 jaar geleden dat ik kennis maakte met bibliodrama, een manier om via spel en rolinleving zowel
een bijbeltekst als kanten van jezelf te ontdekken, en dat samen met anderen. Deze manier van bijbel lezen ervaar ik als
heel verrijkend. Vandaar dat ik afgelopen september de cursus ‘begeleider bibliodrama’ heb afgerond en met veel
genoegen regelmatig bibliodrama begeleid.
Ik zie er naar uit om in april stil te zijn bij de verhalen van Elia, om me, samen met u, te laten verrassen en aanspreken
door deze oude teksten. Het stil zijn bij bijbelteksten is een waagstuk. Het zou zomaar kunnen dat je leven daardoor in
een nieuw perspectief komt. Dat vragen niet meer uit de weg kunnen worden gegaan. Dat je uitgenodigd wordt om een
weg in te gaan. Ik ga dit waagstuk aan. En zie ernaar uit u te ontmoeten.

Doe je mee?

