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Van het bestuur 

Beste lezer, 

 

In juni vierden we ons vijfjarig, eigenlijk al zesjarig 

bestaan. Vanwege corona kon het feest vorig jaar niet 

doorgaan. Nu was het zover! 

We hebben deze dag kort teruggeblikt en vooral 

vooruitgekeken. De droom die Reintje Stomphorst bij het 

begin van De Binnenkamer had, krijgt nu een vervolg. In 

deze nieuwsbrief vertelt ze erover.  

Er is bepaald niet stilgezeten de afgelopen maanden. De 

getijdengebeden worden nu via Zoom uitgezonden. Bij de 

retraite Creativi-tijd! experimenteerden we naast de 

zoombijeenkomsten met een afsluitende dag met live 

ontmoeting. De kerngroep kwam in de zomer bijeen rond 

het thema “Reizen en Pelgrimeren’.  

Nieuwe initiatieven zijn de blogs van Reintje en Paula 

Stuurman. U ontvangt ze per email via Klooster in de 

Cloud. Reageren kan via de chatfunctie op de site. 

Komende maand staan weer mooie nieuwe online 

retraites op het programma. Nieuw erbij gekomen zijn de 

online retraites over ‘ziek en ziel’ in september/oktober 

en Biblioloog. De eerstkomende retraite is “Ik ben een 

psalm”. Doet u (weer) mee? 

Tot slot: om ons werk te kunnen continueren, is het van 

belang dat we een gemeenschap vormen met leden. U 

kunt op verschillende wijzen verbonden zijn met de 

getijdengemeenschap: als vriend/donateur, als 

participant, als aspirant kernlid en als kernlid. Zie hiervoor 

de website. Kunnen wij op u rekenen? 

Een goede zomer gewenst!  

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 

Foto: schapen op het landgoed van Nieuw Hydepark 

 

Psalm 23 

De Heer is mijn herder,  

Het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water,  

Hij geeft mij nieuwe kracht 

en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam. 

NBV21 
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Verslag van feestelijk 

jubileum 5 jaar De 

Binnenkamer op 11 juni 

We starten met een ochtendgebed in de kapel o.l.v. Gert 

Landman. Dan is er koffie/thee met iets lekkers.  

Voorzitter Jan Bodisco heet iedereen welkom en memoreert 

de vasthoudendheid van Reintje, waardoor 5 jaar geleden 

begonnen kon worden met De Binnenkamer. Een klooster in 

de cloud, binnen de Protestantse Kerk, dat al van af het begin 

zelfstandig en vrijwel zonder hulp ging draaien. Hoe zal het 

over vijf jaar zijn? 

Bert de Velde Harssenhorst vult aan: Een groep trouwe 

vrijwilligers zorgde ervoor dat op Nieuw Hydepark een 

fysieke plek kwam voor de gebeden, zodat bidders thuis een 

steuntje in de rug kregen om te blijven bidden. Er groeide een 

wereldwijd Klooster in de cloud.  En er kwam een 

kloosterregel: ‘Bid en Bemin’. 

De laatste jaren (vooral tijdens corona) bleek hoe fijn en 

zinvol het is om een onlinegemeenschap te zijn en te hebben. 

Met trots kunnen we zeggen dat we nu zover zijn dat er van 

alles is en werkt. En alles op vrijwillige basis. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we nodig voor de volgende 5 jaar en waar 

dromen we van: 

• Meer menskracht; 

• Binnenkamer wordt een camper; 

• Hoe kunnen we meer samenwerken? En met wie 

dan? 

• Krijgen we onze gemeenschap een stap verder? 

Meer activiteiten samen? En meer regulier - wat 

betekent dat dan? 

• Bidden doen we (getijdengebed en geloofsgesprek), 

maar wat is beminnen? Wat is een diaconaal doel? 

• Moeten we meer worden als een broederschap, 

zoals verbeeld in ‘belijden en schoonheid’ bij 

Slangenburg in Doetinchem?   

Nel van Houwelingen 

Verslag gespreksgroep 
‘Gemeenschapsvorming’ 
De Gemeenschap de Binnenkamer wordt gevormd door 

mensen in zeer uiteenlopende leefsituaties. Je zou dus 

kunnen zeggen dat zoveel deelnemers als er zijn, er ook 

zoveel vormgevingen aan het geloofsleven zullen zijn. 

Het doel is niet dat op den duur iedereen zich in een 

bepaalde richting ontwikkelt, maar om elkaar te 

ondersteunen en te bemoedigen in het vinden en 

verdiepen van die eigen, leefsituatie gebonden 

geloofsvorm. De onderlinge verbinding ligt in de 

intentie dat met elkaar te delen en zich daarop te laten 

bevragen. Zo zijn er dus twee lijnen: die van een 

eigenheid en die van het organiseren van dat onderlinge 

gesprek. Bij dat laatste werden er meerdere 

mogelijkheden genoemd: 

Het vormen van (vaste) twee- of drietallen 

Het schrijven van een jaarlijkse evaluatie en deze in 

bespreking brengen 

Het bijwonen van de kerngroepretraites en/of 

thematische retraites 

Het aangaan van een geestelijk begeleidingstraject 

Het voorbereiden en, eventueel, ook uitspreken van 

een eigen geloofsvoornemen in een daarvoor 

afgesproken getijdengebed. 

Jan Bodisco Massink 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenlijk zou ik vaker de 
stilte moeten zoeken 
Inleiding door Reintje Stomphorst op de jubileumdag 
 

Eigenlijk zou ik vaker de stilte moeten zoeken… We kennen 

vele variaties op deze zin. Eigenlijk zou ik vaker moeten 

bidden en of bijbel lezen. Eigenlijk zou ik vaker moeten 

mediteren. Om te beginnen kun je je afvragen: van wie moet 

dat? Van niemand natuurlijk, dat wil je zelf. Je hebt blijkbaar 

een verlangen om vaker stil te zijn. Ik zag bij velen een soort 

patroon. Mensen bezoeken kloosters voor retraites, laven 

zich aan de stiltes en willen dat vasthouden als ze weer thuis 

zijn. De hele sterken onder ons lukt dat misschien een dag of 

drie. Mij niet. En toch keerde het verlangen altijd weer terug. 

Ik ben lid van de derde orde van de karmelieten en heb daar 

veel geleerd. Ik heb ook gezien dat hun vorm mijn vorm niet 

kan zijn. Ik woon niet in een leefgemeenschap met mensen 

die allemaal op vaste tijden naar de kapel gaan. Ik vond en 

vind het fijn om naar een klooster te gaan maar de idee om 

daar dan de batterij weer op te laden, om daarna in je 

dagelijks leven weer leeg te kunnen lopen vond ik vreemd. 

Bovendien werkte dat niet voor mij. Thuis lagen de vaste 

taken en patronen op me te wachten en leek de 

kloosterervaring na een paar dagen al weer heel lang 

geleden. En altijd dook na verloop van tijd het verlangen naar 

meer stilte weer op.  

 

Als het verlangen groot genoeg is, vindt het een vorm. En 

voor mij betekende dat dat ik de stilte meer structureel in 

mijn leven wil integreren. Blijft de vraag over: hoe vind je je 

vorm? Een vorm die het woord ‘eigenlijk’ laat verdwijnen. 

Een vorm die past bij de manier waar op je je dagelijks leven 

leidt. Het maakt nogal verschil of je drie pubers in je huis 

rond hebt lopen of dat je alleen woont. Of je met iemand 

woont die het verlangen deelt of juist helemaal niet.  

 

Eigenlijk is het vrij simpel: begin! Het maakt niet uit 

waarmee. En evalueer wat voor jou werkt en wat niet. Houd 

vast wat werkt en laat los wat niet werkt. Onderzoek nieuwe 

vormen. Mijn droom werd om het samen te doen. In gesprek 
met mensen die ook nog naar hun vorm zoeken. Niet om 

allemaal bij dezelfde vorm uit te komen maar om samen de 

zoektocht aan te gaan naar wat bij jou en jouw situatie past. 

En dat willen we in de kerngroep van de binnenkamer doen. 

Antwoorden zoeken en vinden op de vraag: wat doe je in je 

eigen binnenkamer, voor je eigen innerlijke ruimte, hoe voed 

je je ziel? Het gaat er misschien niet zo zeer om om God te 

zoeken maar om je leven zo in te richten dat er momenten 

kunnen zijn van vinden en gevonden worden.  

 

Uitgangspunt voor de kerngroep is de regel: Bid en 

bemin, voortvloeiend uit het grote gebod: heb de Heer 

uw God lief, met heel uw hart en heel uw ziel en heel uw 

verstand. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste 

lief als uzelf. Beminnen willen we handen en voeten 

geven in recht doen, vrede stichten, zorgzaam voor 

zieken en eenzamen, armoede bestrijden. (Zie het 

boekje over de regel) De kerngroep kent tot nu toe alleen 

aspirant kerngroepleden. Van mij mag iedereen altijd 

aspirant kernlid blijven maar misschien zijn er ook 

mensen die de stap naar lidmaatschap willen zetten. Dat 

houdt in om serieus op zoek te gaan naar de vorm die 

past bij jouw charisma, jouw karakter, binnen jouw 

persoonlijke situatie op dit moment in je leven. Dat heb 

ik het ingroeitraject genoemd. Dat begint met een goed 

gesprek. Twee aan twee of in een klein groepje. Dat 

begint bij het formuleren van je verlangen. En dat 

koppelen aan een concrete actie. En een volgende keer 

samen evalueren. Wat werkte? Wat niet? Bracht het je 

wat je ervan hoopte? Wat ga je nu doen, proberen? Wat 

heb je nodig om het vol te houden? Hoe bouw je 

afwisseling in zodat het niet te routineus wordt? 

Minimaal een jaar ga je op samen een weg. 

 

Je kunt daarbij ook gesprekken hebben met een 

geestelijk begeleider. En dan komt er een dag dat je niet 

meer ‘eigenlijk’ hoeft te zeggen. Je hebt een vorm 

gevonden en dat kan een heel flexibele vorm zijn of een 

vaststaande, dat is aan jou. Je kunt denken: dit is het, 

meer zit er voor nu niet in maar het is goed zo. En altijd 

zal het een momentopname blijven. Maar kernlid 

worden betekent: uitspreken in een gebedsviering 

binnen de getijdengemeenschap de Binnenkamer voor 

God en elkaar hoe jij vormgeeft aan ‘bid en bemin’ in je 

eigen leven. Als een gelofte aan jezelf die we allemaal 

mogen horen. Daarnaast blijven we elkaar ontmoeten 

als groep. Kerngroepleden en aspirantkerngroepleden 

bij elkaar om gezamenlijk vormen in te oefenen en het 

geloofsgesprek met elkaar te voeren. 

Reintje Stomphorst 



 

  

Impressie van de 

jubileumdag 



  

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 

maanden 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 

Reacties op de online 
weekretraite (en 1 dag live) 
Creativi-tijd! 
 
‘Het heeft me in contact gebracht met verlangen naar 

kloosterwaarden in het dagelijks leven hier en nu.’ 

‘Ik vond de werkvormen een prettige mix tussen gemakkelijk 

te doen en toch een opening gevend en stimulerend voor 

eigen creativiteit.’ 

 

‘Heb me aangemeld in een opwelling. Vind een hybride 

retraite een goede vorm als het gaat om tijd, vrijheid om 

opdrachten uit te voeren etc. Een gezamenlijke terugkomdag 

is dan voldoende.’ 

 

‘Ik was deels op reis en kon zo op afstand meedoen, erg fijn.’ 

 

http://www.kloosterindecloud.nl/


De Binnenkamer/Klooster in de cloud 

Najaarsprogramma 2022 

Bijeenkomsten en retraites 

 

Ma-vr 09.30 en 21.30 u   OCHTEND- EN AVONDGEBEDEN  

Livestream vanuit de kapel op Nieuw Hydepark (NHP), Doorn 

 

1 oktober en  

19 november 2022 

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 vormgeven. Welkom om je aan te sluiten bij 

de kerngroep! Neem gerust contact met ons op. We komen in het najaar nog 2x bij 

elkaar. 

   
 

 

 

 

19-25 september 2022 

 

 

Di 27 september en 4, 11, 

18 en 25 oktober 2022 

 

29 september, 27 oktober, 

17 november en  

15 december 2022 

 

1, 8, 15 en 22 november 

2022 

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 

 

Online weekretraite “Ik ben een psalm” door Ronald Heins en Nel van Houwelingen 

(zie aankondiging) 

 

Online retraite “Hoe is het met mijn ziel in mijn lastige lijf” (overdag: 10.00 tot max 

11.30 uur) door Reintje Stomphorst en Paula Stuurman (zie aankondiging) 

 

Biblioloog 

Bibliodrama via Zoom door Neely de Ronde 

 

 

Online retraite “Mediteren kun je leren” door Corinne Groenendijk en Jacqueline 

Snijders  

 

 

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”  

 

2023/2024 

 

 

 

 

‘ZALIGE NAMEN’ BIJEENKOMSTEN op Nieuw Hydepark 

Op Nieuw Hydepark zijn er 7 zalen vernoemd naar bekende mensen uit de 

kerkgeschiedenis. In 7 studiebijeenkomsten staat hun gedachtengoed centraal.  

 

  

 

       

  

 



Komende online retraites 

 

Retraite: ziek en ziel 
 

Hoe is het met mijn ziel in dit lieve maar lastige lijf? Dit najaar verkennen we onze spiritualiteit in ziek-zijn.   

   

We verkennen thema’s als onze eigen kwetsbaarheid, onze relaties, onze tijdsbesteding en ons zicht op de toekomst aan 

de hand van psalmen en bijbelverhalen.  

 

We ontmoeten elkaar in 5 zoom-bijeenkomsten van ruim een uur op dinsdagmorgen om 10.00 uur 

We starten op dinsdag 27 september, verder wekelijks 4,11,18 en 25 oktober aansluitend aan het ochtendgebed. 

Tussentijds staat de groepschat open in het Klooster in de Cloud om ervaringen en gedachten te delen.  

Voor iedere bijeenkomst via zoom krijg je een podcast en/of tekst op papier met een inleiding op het thema en enkele 

bezinningsvragen.  

 

Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com (vermeld je telefoonnummer, we nemen met alle deelnemers vooraf 

contact op); Kosten € 50,- 

  

Bedoeld voor degenen die praktisch zowel als geestelijk leven in chronisch ziek-zijn en/of met lichamelijke handicap.  

Groepsgrootte: 8 deelnemers 

Begeleiding: Reintje Stomphorst, predikant -en is volledig afgekeurd; leeft zelf met ernstige beperkingen.  

Paula Stuurman, heeft gewerkt als pastor en therapeut. Beiden zijn betrokken bij de getijdengemeenschap de 

Binnenkamer en het Klooster in de Cloud.  

 

mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com
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