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Van het bestuur 

 
Beste lezer, 
 
Met dankbaarheid verheugen we ons in een doorgaande 
stabilisering en gestage groei aan belangstelling en 
donaties. We houden de getijdengebeden, organiseren 
met wisselende belangstelling uiteenlopende retraites en 
samenkomsten, zijn steeds bezig met de inkomsten ten 
behoeve van de lopende kosten en vernieuwing,  we zijn 
voortdurend de website aan het aanpassen en we gaan het 
e-learning aanbod meer leven inblazen. 

In de afgelopen periode hebben we besloten om voor de 
uitzendingen van de ochtend- en avondgebeden een 
fundamentele verandering tot stand te brengen, namelijk 
van livestreaming naar zoom. Dat heeft als grote voordeel 
dat we niet alleen vanuit Hydepark kunnen uitzenden, 
maar ook vanaf andere plaatsen. Daar komt wel één en 
ander voor kijken. U leest er meer over in deze 
nieuwsbrief. 

Op 11 juni gaan we de uitgestelde (feestelijke) 
jubileumbijeenkomst organiseren. Naast het ochtend- en 
middaggebed, een inleiding over de stand van zaken, 
psalmenworkshop of Emmaüswandeling, willen we de 
deelnemers uitnodigen mee te denken in de op gang zijnde 
ontwikkelingen.  

Kortom, De Binnenkamer is volop in beweging. Doet u 
mee? Welkom, online of live bij onze komende actviteiten! 

 

Namens het bestuur,  

Jan Bodisco Massink, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegevens 
Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer 
IBAN: NL 70 TRIO 033 894 2580 / KvK: 7092 4120 /  
ANBI/RSIN: 858 512 889 
info@bidindebinnenkamer.nl 
www.kloosterindecloud.nl 
Via Facebook: Klooster in de Cloud 
 
Bestuur Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer  
Jan Bodisco Massink, voorzitter/ Wim den Braber, secretaris en 
penningmeester /Reintje Stomphorst, adviseur /Gert Landman, 
bestuurslid /Nel van Houwelingen, ondersteuning 
stichtingsbestuur 
Samenstelling nieuwsbrief  
Heijmert Rijken en Jacqueline Snijders 
 
 
 

 

Jezus Messias, 
Zoals sommige van uw leerlingen  
kunnen ook wij soms moeite hebben om uw 
tegenwoordigheid te bevatten  
die uit de dood herrezen is. 
Maar door de heilige Geest  
woont U in ons en zegt U tot een ieder:  
‘Volg Mij,  
Ik heb voor jou de levensweg geopend.’ 
 

~ Frēre Roger van Taizé ~ 
 

De Heer is waarlijk opgestaan! 

mailto:info@bidindebinnenkamer.nl
http://www.kloosterindecloud.nl/


  

Getijdengebeden via zoom 
ipv kerkomroep 
Uit de response op de enquête eind vorig jaar kwam naar 
voren dat de technische kwaliteit van de gestreamde 
getijdengebeden voor verbetering vatbaar is. Ook gaven 
enkele respondenten aan dat het goed zou zijn als er 
meerdere zangers zouden deelnemen. Een goede 
feedback, waarop we ons als bestuur van De Binnenkamer 
hebben bezonnen. We gaan daarom een nieuwe vorm van 
uitzenden introduceren, die de technische maar ook 
inhoudelijke kwaliteit van de getijdengebeden zal 
verbeteren. 

We gaan over op uitzending via Zoom in plaats van via 
kerkomroep. Dat betekent voor mensen die de 
kerkomroepapp gebruiken even een omschakeling. De 
zoomuitzending vindt voorlopig nog plaats vanuit de kapel 
op Nieuw Hydepark. Rond half mei zal worden 
overgeschakeld. Alle voorgangers van De Binnenkamer 
worden op 21 april daarvoor geïnstrueerd.   

Als de overgang heeft plaatsgevonden en dit geëvalueerd 
is, gaan we daarna (ca. eind juni) over op zowel 
uitzendingen vanuit de kapel op Nieuw Hydepark als 
decentrale uitzendingen. Dat laatste betekent dat 
voorgangers vanuit o.a. stadskloosters in het land de 
gebeden verzorgen vanaf hun eigen plek. Zodoende 
kunnen meer voorgangers meedoen met eigen musici en 
zangers. In de agenda op de website zal duidelijk vermeld 
worden van waaruit de uitzending is, zodat mensen die 
fysiek deelnemen aan de getijdengebeden in de kapel op 
Nieuw Hydepark weten wanneer er een uitzending vanuit 
Doorn is. Voor alle getijdengebeden geldt dat de 
bestaande liturgie gevolgd blijft worden.  

Blijft u de aankondigingen op de website en Facebook in 
de gaten houden om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen. 

      
            

      

 

 

   

 

 

OPROEP 
Klooster in the cloud: help ons verder 
groeien! 

We zijn erg blij te melden dat het aantal 
participanten de 100!! is gepasseerd en dat ook de 
afgelopen maand 5 nieuwe kerngroepleden zich 
hebben aangemeld. Voor De Binnenkamer is dat een 
positieve erkenning van al de activiteiten die we 
ontplooien en duidelijk voorzien in de behoefte ons 
met elkaar verbonden te weten rondom onze 
kloosterregel ‘Bid en Bemin!’ 

Denk maar aan het nieuwe e-learningsaanbod, de 
online weekretraites en de nieuwe website 
(www.kloosterindecloud.nl). Dit jaar hebben we ook 
nieuwe initiatieven geïnitieerd zoals Biblioloog 
(online), de ‘zalige namen’ bijeenkomsten, overgang 
van kerkomroep naar Zoom en met de uitzendingen 
van de getijdengebeden verbinden we ons straks 
ook digitaal met andere (stads-)kloosters. Om dit 
alles mogelijk te maken qua techniek en huurkosten 
van de ruimtes op Nieuw Hydepark, zijn we 
afhankelijk van fondsen en van uw bijdrage. We 
hebben om deze initiatieven te kunnen bekostigen 
jaarlijks € 7500 nodig om dit op te zetten.  

We hopen dit bedrag aan het einde van dit jaar 
bijeen te hebben gebracht, zodat we ons ook verder 
kunnen blijven ontwikkelen. 

Mogen we een beroep doen op uw financiële steun 
als u de activiteiten van Klooster in de Cloud en de 
getijdengebeden van de Binnenkamer een warm 
hart toedraagt? Het zou fantastisch zijn als we aan 
het eind van dit jaar het bedrag bij elkaar hebben! 

Rekeningnr. NL 70 TRIO 033 894 2580 t.n.v. 
Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer 

http://www.kloosterindecloud.nl/


  

Collatio 
Op de laatste kerngroepretraite van 26 maart 
jongstleden hield Corinne Groenendijk een inleiding over 
collatio. Het was bijzonder om een keer stil te staan bij 
wat we doen als kerngroep: we zijn verbonden als 
tochtgenoten en gaan allemaal onze weg al biddend en 
beminnend. We kijken met elkaar mee wat goed is op 
jouw weg. 

Graag delen we hier de inleiding die Corinne hield. 

Gemeenschapsleven door collatio 

Ieder gaat zijn of haar weg in het leven. Hoe kun je 
elkaar daarin vergezellen en een geestelijke 
gemeenschap zijn? Ooit leerde ik: pas als je tot je eigen 
eenzaamheid bent doorgedrongen ben je in staat je te 
verbinden in een gemeenschap. Hoe kan je 
gemeenschap zijn met ruimte voor ieders eigen weg? 
De verschillende spirituele scholen hebben daar hun 
eigen antwoord op gevonden. 

Alle tradities kennen de collatio, het van hart tot hart 
met elkaar praten. Met enige regelmaat vragen 
kloosterlingen elkaar: ‘Hoe gaat het met je?’ Je kijkt 
even mee met de ander. Je hoeft het niet eens te zijn, 
want ieders weg gaat anders. Collatio betekent 
letterlijk: twee zaken naast elkaar leggen. Je kunt elkaar 
wel ondersteunen en inspireren. Zo komt er verbinding, 
of lijm (grapje) en kun je elkaar vragen: ‘Wat zullen we 
samendoen?’ 

 

 

 

 

 

1. Augustinus en de woestijnmonniken leggen 
nadruk op eenzaamheid of de weg naar binnen. In 
de woestijn ervaren ze dat inkeer en verbondenheid 
beide nodig zijn. Daarom leven kluizenaars vaak in 
groepen rond een geestelijk leider. Ieder woont in 
de eigen kluis. 

2. Karmelieten vormen een gemeenschap in de 
woestijn. Het onderling geestelijk gesprek of collatio 
is de ruimte die de cellen verbindt. 

3 Jezuïeten vormen een lossere orde zonder 
koorgebed. Ze zijn verbonden door hun 
gemeenschappelijke missie, waarbij ze in alles God 
zien. Ze vinden discipline in de structuur. Collatio is 
voor hen oefening of inoefenen met hulp van de 
geestelijke oefeningen, hierin zijn ze verbonden. 

4. Voor diaconale gemeenschappen als de 
Vincentiusorde gaat collatio of onderling geestelijk 
gesprek over actie en contemplatie. Ze zijn een 
gemeenschap van mensen die het onmogelijke doen 
door te leven vanuit volheid van liefde. De nadruk 
ligt op het handelen. 

5. Voor de Benedictijnse gemeenschap is collatio 
biddend werken. De gemeenschap met haar vaste 
woonplek en koorgebed geeft een kader. Ze schept 
ruimte voor ieders zoektocht naar en verheerlijking 
van God. 

6. Voor Thomas Merton en Ernesto Cardenal en 
moderne kloostergemeenschappen is collatio het 
geestelijk gesprek dat gericht is op je bevrijding. Je 
wordt steeds meer zoals je bent of zoals God je ziet. 

Ik vond het een ontdekking dat elke monastieke 
gemeenschap zijn eigen vorm van gemeenschap 
heeft gevonden. Collatio is een waardevolle vorm 
die de traditie ons aanreikt voor de opbouw van de 
gemeenschap van de kerngroep, die zowel ruimte 
geeft als verbinding. 

Corinne Groenendijk 

 



De Binnenkamer/Klooster in de cloud 

Jaarprogramma 2022 
Bijeenkomsten en retraites 

 

Ma-vr 09.30 en 21.30 u   OCHTEND- EN AVONDGEBEDEN  
Livestream vanuit de kapel op Nieuw Hydepark (NHP), Doorn 
 

13 januari, 10 februari, 10 
maart en 7 april 2022 

BIBLIOLOOG 
Bibliodrama via Zoom 
 

15 januari, 26 maart, 
14 mei 2022, overige data 

ntb 

KERNGROEPRETRAITES  
5x per jaar retraites voor (aspirant-) kernleden op NHP of via Zoom 
Aspirant-kernleden nemen deel aan dit “ingroeiprogramma” en delen met elkaar hoe 
zij “Bid en Bemin” in het dagelijks leven vorm geven. Welkom om je aan te sluiten bij 
de kerngroep! Neem gerust contact met ons op. 
   

19 januari, 16 februari en  
16 maart 2022  

 
5x per jaar 

Kijk op de website! 

WORKSHOP PSALMZINGEN IN KLOOSTERSTIJL OLV GERT LANDMAN 
Locatie: kapel NHP, aanvang: 20.00 uur 
 
ONLINE WEEKRETRAITES 
Een week online met elkaar optrekken door onderling gesprek van hart tot hart, als 
tochtgenoten op reis door het leven. Divers programma met verschillende thema’s 
 

11 juni 2022 JUBILEUMBIJEENKOMST 5 JAAR DE BINNENKAMER 
Feestelijke dag met terugblikken en vooruitkijken vanwege 5-jarig bestaan van 
Getijdengemeenschap De Binnenkamer (in 2021 kon deze dag vanwege corona niet 
doorgaan) 
 

Najaar PARTICIPANTENBIJEENKOMST 
Inhoudelijke dag over “bouwen aan gemeenschap” 
 

2022/2023/2024 
 
 
 

21 mei 2022 
12 november 2022 

 

‘ZALIGE NAMEN’ BIJEENKOMSTEN op Nieuw Hydepark 
Op Nieuw Hydepark zijn er 7 zalen vernoemd naar bekende mensen uit de kerkge-
schiedenis. In 7 studiebijeenkomsten staat hun gedachtengoed centraal. In 2022 zijn 
dat: 
Bezinningsdag over Bonhoeffer mmv Edward van ‘t Slot 
Bezinningsdag over Willibrord mmv Idelette Otten 

2x per jaar STILTEWANDELING 
Onder leiding van Ina Veldman en Teun Kruijswijk Jansen. Data volgen 
 

Doorgaand E-LEARNINGS 
Via de website op eigen tijd te volgen. Bedoeld ter introductie in de spiritualiteit van 
de gemeenschap om vertrouwd te raken met onze regel “Bid en Bemin”  

 

 

       

  



Bezinningsdag over Bonhoeffer  
1e bijeenkomst rondom Bonhoeffer in een serie “7 ZAALIGE ZALEN” op Nieuw Hydepark 

 

 

 
 
 

 

 

  

Bezinningsdag Bonhoeffer 21 mei 2022 
Nieuw Hydepark, Doorn 
o.l.v. Bert de Velde Harsenhorst en   
Edward  van ’t Slot 
van 9.30 – 15.00 uur  
 
Informatie en opgave via email:  
bidindebinnenkamer@gmail.com 
Kosten: € 30  
studenten gratis 

 

 

D. Bonhoeffer 
 

 

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.  

Edward van ‘t Slot  

 

Edward van ’t Slot is protestants 
predikant in Zwolle en bijzonder hoog-
leraar aan de Rijksuniversiteit Groningen 
namens de Confessionele Vereniging. 

Edward schrijft op internet “In 1941 was 
Hitler op het hoogtepunt van zijn macht. 
Niets leek hem te kunnen stuiten. Juist 
op dat moment werd aan Dietrich 
Bonhoeffer gevraagd een bezinningsstuk 
te schrijven over de houding die de kerk 
tegenover de overheid moest aannemen. 
Bonhoeffer kwam vervolgens met een 
tekst waarin hij met verve verdedigt dat 
de kerk een kritische politieke opdracht 
heeft. Hoe lezen we Bonhoeffers opstel 
bijna tachtig jaar na dato, in een tijd 
waarin allerlei wereldpolitieke zeker-
heden lijken te verdampen?  

PROGRAMMA 21 MEI 
09.30 u Ochtendgetijdengebed in de kapel van Nieuw 

Hydepark 
09.50 u  Koffie en thee 
10.00 u  Inleiding door Edward van ’t Slot (via zoom) 
  Lezen teksten van Bonhoeffer 
12.00 u  Lunch   
13.00 u  Beantwoorden vragen door Edward van ’t Slot  

(via zoom) 
15.00 u  Einde 

mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com


Feest! 5-jarig jubileum De Binnenkamer 

Zaterdag 11 juni op Nieuw Hydepark 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Met dankbaarheid en enige trots kondigen we ons eerste lustrum van ‘de Getijdengemeenschap de Binnenkamer’ 
aan! Wat 5 jaar geleden begonnen is als een klein zaadje, is gaan ontkiemen en nu is het zaadje van toen voldoende 
opgegroeid om te gaan nadenken over de vraag hoe we de Getijdengemeenschap verder gaan laten bloeien en 
stralen. Deze heugelijke gebeurtenis willen we doen met een samenkomst op Nieuw Hydepark in Doorn  
 

op zaterdag 11 juni van 09.30 tot 15.30 uur 
 
We nodigen jullie van harte uit voor deze dag.  
 
We starten de dag met het ochtendgebed om 09. 30 uur in de kapel. In de ochtend blikken we graag terug op 5 jaar 
Getijdengemeenschap De Binnenkamer en wat het ons gebracht heeft.  Van de wens om te proberen de 
onuitputtelijke inspiratiebron van het getijdengebed voor mensen buiten het klooster beschikbaar te stellen tot een 
programma van bezinning, meditatie en geestelijke begeleiding met als doel tot gemeenschapsvorming rondom de 
kloosterregel ‘Bid en Bemin’ te komen.  
 
Maar we kijken vooral graag samen naar de toekomst! Dat doen we in groepsgesprekken rondom twee vragen: 
Hoe kunnen we ons verder ontwikkelen als community?  
Hoe kunnen we de gemeenschap verder vormen rondom Bid en Bemin?  
 
In de middag is er gelegenheid om onder leiding van Gert Landman onberijmde psalmen te oefenen of een 
Emmaüswandeling te doen op het prachtige landgoed van Nieuw Hydepark. Kortom, een mooi lustrumprogramma, 
die we afsluiten met een gezamenlijk middaggebed in de kapel. Een feestelijke dag van ontmoeten, bijpraten en 
vooruitkijken. En tussen de middag staat er een lekkere lunch klaar. Ontmoeten we jou ook? 
 
Opgave per email: bidindebinnenkamer@gmail.com 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 

de 
eerste 
flyer! 
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Online retraite Creativi-tijd   13 t/m 20 juni 2022 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Creatief verkennen van het kloosterritme voor je dagelijkse leven 

Begeleiding door Corinne Groenendijk en Jacqueline Snijders 
 
 
 

 
 

  

Daar ga je mee aan de slag en aan het einde van de 
avond wisselen we uit. Op de tussenliggende dagen kun 
je met een ochtendmeditatie via een filmpje je dag 
starten. In de chat wisselen we onze ervaringen uit en 
houden we contact.  

Je kunt zoveel tijd aan de retraite besteden als je wilt, 
reken in elk geval op dagelijks één à anderhalf uur. 
Omdat dit best intensief is als je ook fulltime werkt, is het 
bijvoorbeeld ook mogelijk om voor jezelf de retraite over 
twee weken te verspreiden. De filmpjes blijven in de 
tweede week beschikbaar en ook de chatmogelijkheid 
met de begeleider. De vier online zoombijeenkomsten 
zijn echter wel allen in de eerste week. 

We gaan ervan uit dat je zelf eenvoudige teken- en/of 
schildermaterialen hebt. Je hoeft geen artistiek talent te 
zijn voor deze retraite, als je maar zin hebt om creatief 
te gaan ontdekken. 

Ik vind het enorm leuk om deze week met jullie op te 
trekken samen met Ronald Heins. Met elkaar creatief 
aan het werk zijn geeft energie, is mijn ervaring. Al 
werkend kom je ongemerkt tot bezinning. Juist in 
coronatijd merk ik hoe waardevol de spirituele structuur 
uit de kloosters is, waar ik op mijn eigen manier uit leef. 
Ik hoop dat de retraite je helpt om je eigen versie te 
vinden. 

Zien we jou online op 13 juni?  

Ds. Corinne Groenendijk 

 

 

“Even mijn mobiel checken. Voor ik het weet ben ik 
een half uur verder, oeps.” 

“Hoe houd ik werk en privé gescheiden, helemaal 
nu ik thuis werk?” 

 
Timemanagement vanuit het klooster 

 
Ons leven is dynamisch; via social media komt het aanbod 
24 uur per dag naar je toe. Hoe verminder je stress, houd 
je tijd voor ontspanning én kun je met creativiteit 
werken? Kloosterlingen ontdekten dat een dagritme 
enorm helpt.  In de retraite verkennen we de kunst van 
het beginnen, de kunst van het ophouden en vooral de 
kunst van het met positieve aandacht aan het werk zijn. 
Dat is timemanagement vanuit het klooster, zoals de 
Benedictijn Derksen beschrijft in zijn boek ‘Een 
levensregel voor beginners’.  

Creatief schrijven, Schilderen en meditatief 
fotograferen 

 
We gaan creatief aan het werk. Op maandag, woensdag, 
vrijdag en zondag komen we online bij elkaar. Na de 
introductie van het thema uit de kloostertraditie krijg je 
een opdracht als creatief schrijven, schilderen of 
meditatief fotograferen.  een ochtendmeditatie via een 
filmpje je dag starten. In de chat wisselen we onze 
ervaringen uit en houden we contact. De week wordt 
afgesloten met het tekenen en bekijken van de mandala  

           
  

 



 

 

Timemanagement vanuit het klooster 

 
Ons leven is dynamisch; via social media komt het aanbod 
24 uur per dag naar je toe. Hoe verminder je stress, houd 
je tijd voor ontspanning én kun je met creativiteit werken? 
Kloosterlingen ontdekten dat een dagritme enorm helpt.  
In de retraite verkennen we de kunst van het beginnen, de 
kunst van het ophouden en vooral de kunst van het met 
positieve aandacht aan het werk zijn. Dat is 
timemanagement vanuit het klooster, zoals de Benedictijn 
Derksen beschrijft in zijn boek ‘Een levensregel voor 
beginners’.  

Creatief schrijven, Schilderen en 
meditatief fotograferen 

 
We gaan creatief aan het werk. Op maandag, woensdag, 
vrijdag en zondag komen we online bij elkaar. Na de 
introductie van het thema uit de kloostertraditie krijg je 
een opdracht als creatief schrijven, schilderen of 
meditatief fotograferen. Daar ga je mee aan de slag en aan 
het einde van de avond wisselen we uit. Op de 
tussenliggende dagen kun je met een ochtendmeditatie 
via een filmpje je dag starten. In de chat wisselen we onze 
ervaringen uit en houden we contact.t einde van de 
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Programma 
 

. We ontmoeten elkaar in vier zoomsessies (op 
maandagavond, woensdagavond, vrijdagavond en 
zondagavond om 20.00 uur) en de chatgroep. De 
begeleiders zijn Corinne Groenendijk en Jacqueline 
Snijders.  
 
. Maandagavond maken we online kennis met elkaar, de 
begeleider legt uit wat we deze week gaan doen en 
houdt een inleiding over het kloosterritme. Daarna gaan 
we aan de slag met de eerste opdracht: creatief 
schrijven. Dat delen we met elkaar.  
 
. Thema’s: 
Ma: Luister en reageer uit je hart, de kern van het  
               kloosterleven 
Di:  Goed leven, wat is dat voor mij? 
Wo/Do  De kunst van het beginnen 
Vr  De kunst van het ophouden 
Za:  De kunst van ontspannen en goed bezig zijn 
Zo:  De kunst van ontspannen en goed bezig zijn         
               en afsluiting 
 
. Creatief werken ontspant en een fijne manier van 
mediteren ook voor wie er niet van houdt om stil te 
zitten. 
 
. We werken online en in de chat in groepen van rond de 
10 personen, die elk een eigen begeleider hebben. Zo is 
er tijd voor persoonlijke uitwisseling. 
 
. Deelnemers krijgen elke avond (maandag tm zondag) 
op de chat een filmpje waarmee je op je eigen tijd je dag 
kunt starten. Dit bereid je voor op de avondbijeenkomst. 
Ook de link voor de avondbijeenkomst vind je in de chat. 
 
. We hebben ervoor gekozen drie keer de opdrachten 
tijdens de online ontmoeting te doen om te leren direct 
aan de slag te gaan in een voorgegeven ritme. Ook het 
dagelijks ochtendgebed geeft je week ritme. 
 
. Op zaterdag en zondag ga je zelfstandig aan het werk 
met de laatste opdracht die je via het filmpje op 
zaterdagochtend ontvangt. Op zondagavond sluiten we 
online af.  
 
. We nodigen je uit via de chat ervaringen en 
werkstukken te delen om zo met elkaar op te trekken en 
elkaar te inspireren. Je kunt ook op elkaar reageren. 
 
. We lezen tien pagina’s van het boek ‘Een levensregel 
voor beginners’ van Wil Derkse.  
 
. Je kunt elke ochtend en avond (van maandag t/m 
vrijdag) om halftien meedoen met het online ochtend- 
of avondgebed van de Binnenkamer.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

AANMELDEN EN KOSTEN  

Aanmelden: via email bidindebinnenkamer@gmail.com  
Je ontvangt een bevestigingsbrief na aanmelding. 
Kosten: € 50. De Binnenkamer wil de retraites voor  
zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken; de kosten  
mogen geen belemmering zijn voor deelname. Neem in  
dat geval contact met ons op via bovenstaand  
emailadres. 

mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com
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