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Van het bestuur 

Beste lezer, 

We naderen het einde van het jaar. Een tijd van terugblikken en 

vooruitkijken. Wat is er ook dit jaar weer veel gebeurd. We 

geraken langzamerhand uit de coronacrisis, wat betekent dat 

mensen ook weer liever elkaar live willen ontmoeten, zo 

merkten we ook bij de retraites. Alhoewel ook het online met 

elkaar verbinden voorgoed anders is dan voor corona. 

Onderstaand artikel uit de Correspondent, ons toegestuurd door 

Irene Faber, benadrukt dat ook:   

 

“We kunnen onze netwerkverbinding vandaag de dag zien als 

een soort ‘infrastructuur voor intimiteit’, stelt de Finse 

onderzoeker Susanna Paasonen. Internet speelt volgens haar 

onder meer een rol bij het maken én behouden van 

vriendschappen, en bij andere ‘affairs of the heart’. Een plek 

om kwetsbaarheden te delen, of met gelijkgestemden te sparren 

over onderwerpen die jou interesseren.” 

   

Het is daarom waardevol dat we met klooster in de cloud een 

on-line gemeenschap, een oplaadplek, kunnen bieden en daarbij 

terug kunnen vallen op de leefregel ‘Bid en Bemin’ om elkaar zo 

te ondersteunen. We hadden een mooi jaar met retraites gericht 

op verschillende doelgroepen. Retraites die we herhaald 

hebben, maar er waren ook nieuwe initiatieven zoals de retraites 

over Simone Weil en Ziek en Ziel. En zo hadden we ook de 

jubileumdag op 11 juni, waarbij we toch nog ons 5-jarig jubileum 

konden vieren met een mooie dag in Doorn. We zijn enorm blij 

met de groeiende belangstelling voor de getijdengebeden en 

ook de uitzendingen via de stadkloosters is een mooie 

ontwikkeling.  

 

En het jaar had niet beter kunnen eindigen dan met het nieuws 

van Porticus dat we het komende jaar gesteund gaan worden 

door Space for Grace. Het fonds Porticus heeft het programma 

Space for Grace gestart om vernieuwende projecten in 

(katholieke) geloofsgemeenschappen te ondersteunen. Het is 

geweldig om met 5 andere projecten in het land samen op te 

trekken, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Een eerste 

kennnismaking met Space for Grace heeft al plaatsgevonden. Zie  

het verslag van de bustour langs projecten van afgelopen jaar.  

 

We wensen jullie veel leesplezier met deze laatste nieuwsbrief 

van het jaar, waarin tevens het jaarprogramma voor 2023 is 

opgenomen. Allen een gezegende adventstijd, dat het licht van 

de Eeuwige voor een ieder mag gaan stralen. Een mooi 

kerstfeest! 

 

 

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 

 

 

Eeuwige Liefde,  

verwijd de grenzen van mijn hart zodat ik met Jouw 

ogen leer zien welk gezicht liefde in mensen 

aanneemt in wat ik als onrecht aanmerk, in hoe ik 

oorlog zie, in wat ik afkeur in onze maatschappij, in 

andere culturen, zodat Jij ziet, zwijgt, spreekt en bidt 

in mij,  

Amen 

 

Gebed van één van kerngroepleden bij de meditatie 

over de tekst van Augustinus tijdens de 

kerngroepretraite. 

 

Als alles duister is,  

ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft,  

vuur dat nooit meer dooft.  

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


  

 

 

Tip voor de meebidders:  
Je kunt via de website namen doorgeven die door 

de voorganger in de voorbeden worden  genoemd. 

 

Getijdengebeden 

 

We zijn overgestapt naar ZOOM om onze getijdengebeden 

uit te zenden. Dit hebben we gedaan omdat het best een 

uitdaging is om voldoende voorgangers bereid te vinden 

om getijdengebeden te verzorgen. Eén van de 

belemmeringen is de locatie, de kapel van Nieuw 

Hydepark. Je moet als voorganger wel redelijk dichtbij 

wonen.   

  

Door uit te zenden via ZOOM wordt het mogelijk om vanuit 

meerdere plekken getijdengebeden uit te zenden. Dit 

kunnen andere kapellen zijn of ook een huiskapel. We zijn 

er mee aan het experimenteren en een paar keer hebben 

jullie kunnen ervaren dat een gebed vanuit een andere 

locatie werd uitgezonden. De locatie vermelden we nu 

daarom ook altijd bij het rooster op de website. 

  

Wil je ook als voorganger, of als groep, aansluiten bij de 

getijdengebeden? Stuur dan een mail naar  

bidindebinnenkamer@gmail.com en we nemen contact 

met je op om te kijken hoe we dit kunnen realiseren.  

  

  

  

 

 
 

Het aantal mensen dat meedoet met de 

getijdengebeden neemt ook steeds verder toe.  

Veel mensen kiezen daarbij wel oor een eigen tijdstip 

en dat is ook prima. Je kunt meebidden op je eigen 

tijd en plaats! Inmiddels worden de getijdengebeden 

zo’n 50 tot wel 150 keer bekeken. 

 

Verder werken we voortdurend aan het verbeteren 

van de getijdengebeden en de kapel op de website. 

Heb je ideeën hoe we dit verder kunnen verbeteren? 

Laat het ons weten via 

bidindebinnenkamer@gmail.com 

  

Klooster in je pocket, nieuwe app!  
  

Het “klooster in je pocket”, zo introduceerde Reintje haar ideeën voor de getijdengemeenschap de Binnenkamer en 

het Klooster in de Cloud. Overal en altijd de mogelijkheid om mee te doen met de getijdengebeden en andere 

activiteiten van de Binnenkamer, waar of wanneer je wilt.  

   

Deze droom wordt nu realiteit! We introduceren onze nieuwe app op de iPhone en op Android telefoons. Met deze 

app kun je nog veel gemakkelijker participeren in het Klooster in de Cloud. Alles wat we nu al bieden via de PC of laptop, 

het participeren in (retraite)groepen, het uitwisselen van berichten, het meedoen met de getijdengebeden, het wordt 

allemaal nog eenvoudiger en laagdrempeliger door deze app.  

De app is al beschikbaar in de Google Play Store (voor Android) en binnenkort in de App (voor I-phone). Als je de 

Android app wilt installeren, lees dan eerst de instructie op kloosterindecloud.nl. 

Upgrade nu je profiel 
Dit is tevens een goede gelegenheid voor participanten en aspirant-kerngroepleden om je profiel op de website van 

Klooster in de Cloud bij te werken, zodat als we met elkaar appen je profielfoto ook zichtbaar is. Heb je nog geen foto 

geupload, doe dat dan nu binnenkort zodat je zichtbaar wordt. En tevens is er een extra vak met de naam ‘bio’ aan je 

profiel toegevoegd waar je iets over je jezelf en je inspiratie kunt delen. Zo vormen we steeds meer een gemeenschap! 

 

mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com
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Space for Grace 

  

 

We zijn heel verheugd met het feit dat we geselecteerd zijn als project 

in het Space for Grace programma. Space for Grace is een initiatief 

van Porticus en opgezet om vernieuwende initiatieven en 

experimenten te ondersteunen. Niet alleen in financiële zin, maar ook 

met een jaarprogramma van uitwisseling, inspiratie en versterking.   

 

Het Klooster in de Cloud is één van de 6 initiatieven die voor het 

programma voor 2023 zijn geselecteerd.  

 

 

Het programma wordt begeleid door Hoe Dan Wel en het Kaski Onderzoekcentrum van de Radboud Universiteit. We 

hopen dat door te participeren in dit programma de Getijdengemeenschap en het Klooster in de Cloud een verdere 

impuls te kunnen geven en dat we zowel bestuurlijk/ professioneel als inhoudelijk nieuwe stappen kunnen zetten en 

de toekomst van de Getijdengemeenschap en het Klooster in de Cloud te bestendigen. 

  

Het programma moet nog van start gaan, maar heeft nu al zijn effect: de ontwikkeling van de mobiele app is hierdoor 

versneld! 

  

Kijk ook eens op https://spaceforgrace.nl/ 

 

Space for Grace bustour op 18 

november 

Als de Binnenkamer hadden we een aanvraag ingediend 

om in aanmerking te komen voor één van de ‘prijzen’ van  

het community-programma van Space for Grace. Het 

betreft een niet onaanzienlijk bedrag. Heijmert Rijken had 

er alles aan gedaan om die aanvraag kansrijk te doen zijn 

…..en warempel, we ontvingen een toekenning! 

Space for Grace is een fonds dat allerlei activiteiten op 

kerkelijk/spiritueel/cultureel/agro-ecologisch gebied wil 

subsidiëren. Behalve deze direct financiële ondersteuning 

willen ze de uitverkoren projecten ook begeleiden bij de 

uitvoering. Daartoe hebben ze het zogeheten community-

programma in het leven geroepen. De bedoeling daarvan 

is die uitverkoren projecten met elkaar in contact te 

brengen om elkaar te informeren, tips uit te wisselen, 

gesprekspartner te zijn e.d. 

De, jaarlijkse, bustour is een onderdeel van deze 

comminity-vorming. Er worden dan op een dag een 

aantal (deze keer vier) van die projecten, verspreid over 

het land, bezocht. Je brengt nogal wat tijd in de bus door, 

dus is er alle gelegenheid om kennis te maken, naar de 

anderen te luisteren en zelf te vertellen, wat je met je 

project beoogt. Bus, koffie/thee, lunch en avondmaaltijd 

allemaal op kosten van Space for Grace! 

 

  

We verzamelden om 10.00 in het stadsklooster ‘San 

Damiano’ in Den Bosch. Dat is van oorsprong 

Fanciscaans, maar nu bestaat de gemeenschap uit 

mensen van allerlei kerkelijke achtergronden. Ze 

verzorgen de dagelijkse getijdengebeden en hebben 

een uitgebreid activiteiten aanbod van cursussen, 

retraites, kloostertuinprojecten (bijv een buurt BBQ), 

allerhand verblijfsfaciliteiten, nationale en 

internationale contacten etc. We werden ontvangen 

door broeder Fer, een buitengewoon inspirerend, 

hartelijk, energiek persoon. En we maakten met 

meer mensen uit dat stadsklooster kennis. 

  

  

 

https://spaceforgrace.nl/


  Daarna gingen we richting Waalwijk naar de Abdijhof 

Mariënkroon te Nieuwkuijk. Dat is een vestiging van de 

Focolare-orde (zie google). Het noemt zich een 

conferentieoord. Maar ook deze gemeenschap heeft een 

uitgebreid aanbod van activiteiten op bezinningsgebied 

met ook veel agro-ecologische onderwerpen. Daar kregen 

we een lunchpakket en gingen op weg naar Oosterbeek.  

 

In de grote openbare bibliotheek daar heeft de stichting 

Oase een kleinschalig huiskamerproject. Ze zijn elke dag 

open voor de opvang van (maximaal) 10 mensen. Er 

komen vooral eenzame/alleengaande ouderen, een 

kleinere groep mensen met GGZ-problematiek en wat 

daklozen. Die kunnen daar koffie/thee krijgen. En zijn altijd 

twee (getrainde) vrijwilligers aanwezig. Desgevraagd is er 

de mogelijkheid tot een persoonlijk (pastoraal) gesprek. 

De ‘prijs’ werd aangevraagd om het vrijwilligers-team tot 

een hechte gemeenschap te vormen. Hun ervaring leert 

hun namelijk dat dat een positieve uitwerking heeft op het 

project. Een aantal bezoekers wordt soms zelf vrijwilliger. 

 

 
 

 Opdracht bij Oase Oosterbeek: wat is gemeenschap? 

 

Tenslotte bezochten we het Benedictijner stadsklooster in 

Zwolle. Dat is gehuisvest in een gigantisch laat 

negentiende eeuws Benedictijner klooster complex (ooit 

90 broeders) met een prachtige, enorme kerk. Bij de 

rondleiding werd er gespeeld op een groot, bijzonder 

vormgegeven orgel. Ook in dit stadsklooster is er een groot 

aanbod van uiteenlopende activiteiten, van 

getijdengebeden en bezinningsbijeenkomsten. 

Momenteel zijn er in de gebouwen ook zo’n 60 mensen uit 

de Oekraïne onderdak. We kregen een avondmaaltijd, 

gekookt door, ik meen, mensen uit de Libanon. Dat was 

zeer smaakvol en het ter plekke gebrouwen kloosterbier 

was ook heerlijk.  

 

 

Iemand van Space for Grace vertelde in het kort nog 

één en ander en bedankte. In de bus terug hadden 

we allemaal een bijzonder goed gevoel. Zoveel 

enthousiaste, energieke, geïnspireerde mensen, die 

niet binnen verzuilde kerk- en geloofsstructuren 

hun (vrijwilligers)werk doen, maar betrokken zijn op 

zorgzaamheid, duurzaamheid, soberheid ten 

behoeve van de (minderbedeelde) medemens en de 

samenleving als zodanig. De kerken mogen dan 

leeglopen maar er zullen altijd mensen blijven die 

zich geroepen voelen om om te zien naar de naaste. 

We zullen zeker aan de oproep van Space for Grace 

om te participeren in hun community-programma 

gehoor geven. Voor 2023 staan er al vijf 

bijeenkomsten gepland. 

 

Namens de Binnenkamer waren Reintje 

Stomphorst, Heijmert Rijken en Jan Bodisco Massink 

de hele dag of deel daarvan aanwezig.  

 

Jan Bodisco Massink 

 



  
Helpt u ons verder groeien voor € 6 per maand? 

 

Wij groeien als Stichting getijdengemeenschap de Binnenkamer. 

Het aantal participanten wordt groter. 

Het aantal deelnemers aan retraites wordt gestaag meer. 

Het aantal retraites van het kernteam groeit. 

We komen steeds beter in beeld als een klooster dat bijdetijd is. 

Wij zoomen dagelijks en er wordt dagelijks op ons ingezoomd. 

Er komt binnenkort zelfs een app. 

Zachtjes aan worden de donaties ook meer. 

Allemaal zaken om blij mee te zijn. Maar willen we blijven groeien dan hebben we naast geloof ook geld nodig. We 

streven ernaar jaarlijks € 7500 aan vaste bijdragen en donaties bij elkaar te krijgen. Dit jaar staat de teller op € 2300. 

Nog € 5200 te gaan. € 7500 is nodig om alle vaste kosten te dekken en ook te innoveren. 

Als elke participant € 6 per maand bijdraagt gaan we dit bedrag halen en blijven we in de lucht. 

Het bedrag is, onder voorwaarden aftrekbaar voor de belasting. Doet u mee? 

Wim den Braber  

 

  

 

Interview met Peter Vuijk 

Mijn naam is Peter Vuijk. Ik woon met mijn echtgenote 

Daphne in Driebergen-Rijsenburg en onze zoon woont 

sinds kort op kamers. 

In het dagelijks leven werk ik als senior adviseur ruimtelijke 

ordening bij de overheid. Ik hou van wandelen en fietsen 

en van genieten in de natuur. 

En ik hou van zingen! Al langere tijd zing ik in verschillende 

koren, meestal ter ondersteuning van kerkdiensten.  

Sinds 2019 ben ik betrokken bij de Getijdengemeenschap 

de Binnenkamer, eerst als zanger en mee-bidder en sinds 

afgelopen zomer als voorganger. Meestal verzorg ik een 

avondgebed. 

Wat mij aantrekt in de gebedsdiensten: de ingetogenheid, 

de stiltes, het zingen en de nabijheid van de Goddelijke 

drie-eenheid. 

Het is een eer om dit te mogen doen. Ik hoop dat mensen 

inspiratie opdoen en na de avonddienst een vredige nacht 

hebben. 

 



 

De Binnenkamer/Klooster in de cloud 

Jaarprogramma 2023 

Bijeenkomsten en retraites 

 

Ma-vr 09.30 en 21.30 u   OCHTEND- EN AVONDGEBEDEN  

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

in het land (zie hiervoor de agenda op de website) 

 

21 januari, 11 maart, 

29 april, 10 juni en  overige 

data ntb 

KERNGROEPRETRAITES  

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. 

   
 

Kijk voor de data op de 

website! 

 

di 31 januari, 2, 14 en  

21 februari  

 

HYBRIDE/ONLINE RETRAITES 

Hybride of online met elkaar optrekken door onderling gesprek van hart tot hart, als 

tochtgenoten op reis door het leven. Divers programma met verschillende thema’s, 

o.a. 

januari/februari: Retraite over Etty Hillesum door Corinne Groenendijk  

aanvang: 19.45 u 

april/mei: Retraite door Bert de Velde Harsenhorst 

half september – half oktober: Ziek en ziel door Reintje Stomphorst  

november: Psalmen door Corinne Groenendijk 

  

3 juni PARTICIPANTENBIJEENKOMST 

Inhoudelijke dag over “bouwen aan gemeenschap” 

 

2022/2023/2024 

 

 

4 november  

 

‘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 2023: 

Bezinningsdag over Willibrord 

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”  

 

 

 

      

 

  

 



 

 

In duizend zoete armen; Etty Hillesum over de liefde 

Een creatieve retraite over leven uit liefde 

 

 

3 juni 1942: ‘En nu –in een onbewaakt ogenblik- lig ik opeens tegen de naakte borst van 

het leven, omhuld in duizend zoete armen. Dit is mijn levensgevoel en ik geloof, dat geen 

oorlog daar verandering in kan brengen’. 

In een eerlijke confrontatie met zichzelf, beschreven in haar dagboek, komt Hillesum tot de ervaring dat er in haar 

diepste zelf – in ‘een heel diepe put’ – een God woont. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt deze Godservaring 

voor Etty Hillesum de meest indringende en bepalende ervaring van haar leven. 

In de retraite volgen we Etty Hillesum op haar spirituele weg. We lezen fragmenten uit haar dagboek en gaan hier op 

een creatieve manier mee aan het werk, o.a. door zelf te gaan schrijven. Net als Etty gaan we een eerlijk gesprek met 

onszelf aan. Thema’s daarbij zijn ‘wat is je verlangen?, chaos en discipline, wijsheid en God en leven en liefde. Wij zijn 

benieuwd waar de ontmoeting met deze levenslustige, eerlijke en geestige vrouw ons zal brengen.  

BEGELEIDER VAN DE RETRAITE 

Corinne Groenendijk is predikant in 

Maarssen en geestelijk begeleider. Ze geeft 

retraites en cursussen over meditatie en 

geïnspireerd verduurzamen en begeleidt 

reizen naar Iona, Assisi en Taizé. Ze is 

gegrepen door het leven en werk van Etty 

Hillesum en schreef de brochure 

‘Afstemmen op de Eeuwige’, Narratio 2017, 

waarin de spirituele weg van Etty Hillesum 

leidraad is. www.corinnegroenendijk.nl 

 

TER INFORMATIE 

. We ontmoeten elkaar in vier zoomsessies op dinsdag 31 januari, 

2, 14 en 21 februari 2022 om 19.45 uur. De link vind je in de 

chatgroep.  

. Deelnemers krijgen elke week op de chat één of twee podcasts 

met een meditatieve dagopening. Die voeren je stap voor stap 

langs de thema’s en bereiden je voor op de onlinebijeenkomsten. 

Je krijgt elke week een spirituele schrijfoefening die je helpt de weg 

naar binnen te gaan. 

. We zijn deze maand als groep van maximaal 10 personen en 

begeleider met elkaar verbonden in de onlinebijeenkomsten en de 

chat; zo is er tijd voor persoonlijke uitwisseling. 

. Je kunt elke ochtend en avond (van maandag tm vrijdag) om 

halftien meedoen met het online ochtend- of avondgebed van de 

Binnenkamer.  

 

AANMELDEN EN KOSTEN ONLINE RETRAITES 

We hebben contact met elkaar via de online meetings en de podcasts of filmpjes en chat op de besloten en veilige 

pagina die voor ons ingericht is op de website van Getijdengemeenschap De Binnenkamer: www.kloosterindecloud.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: Via email bidindebinnenkamer@gmail.com ovv je naam, adresgegevens, telefoonnummer en  opgave 

voor de retraite. 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. 

 Graag overmaken, uiterlijk 1 week voor aanvang, aan: 

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer, bankrekeningnummer: NL 70 TRIO 033 894 2580 ovv 

je naam en “de retraitenaam. 
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