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Kloostervormen verbinden met nieuwe
vragen en behoeften is helemaal in
Samen leven, bidden en werken. De eerste
christenen deden het, eeuwenlang
gebeurde het in kloosters en in onze tijd
neemt de belangstelling ervoor toe. Ook
onder protestanten. Nijkleaster besteedde
er een bezinningsdag aan.
Achtergrond
Dick Vos

W

aar droom je van als je
aan een klooster of een
leefgemeenschap
denkt? Wat is het ideaal, wat zou
het jou kunnen bieden, maar ook:
wat zouden de lastige kanten ervan
kunnen zijn? Met die vragen werd
het thema gemeenschapsvorming
heel concreet voor rond de veertig
deelnemers aan de Nijkleasterdag
afgelopen zaterdag. In verschillende
mate bleken alle aanwezigen geïnteresseerd in een leven in een grotere
gemeenschap. Maar hoe valt dat
vorm te geven in de huidige tijd?
Nijkleaster in Jorwert is niet de
enige plek waar gezocht wordt naar
nieuwe manieren om christelijk
leven te delen, om een vast ritme te
geven aan spiritualiteit en gebed, en
om een plek vormen waar heel
concreet gestalte gegeven kan worden aan gastvrijheid. Op veel meer
plekken in Nederland, maar ook
elders, zijn vergelijkbare ontwikkelingen gaande. Er staan stadskloosters in Enschede en Arnhem, er is
een gemeenschap in Bergeijk en in
Utrecht en Amsterdam is een handvol betrekkelijk nieuwe christelijke
leefgemeenschappen ontstaan. Veel
van de initiatieven hebben eigen
achtergronden die tot eigen doelstellingen en vormen leidden.
Ideeën voor leefgemeenschappen zijn er nog veel meer. In Abdij
Sion in Diepenveen, waar de monniken wonen die naar Schiermonnikoog vertrokken, wordt gewerkt
aan een oecumenisch klooster.
Onder de deelnemers aan de kleasterdag blijken mensen te zijn met
concrete plannen voor stadskloosters in Leeuwarden en in Almere en
ook Nijkleaster zelf, op zoek naar
een plek waar vaste bewoning door
een aantal mensen mogelijk is,
maakt deel uit van deze nieuwe
beweging. Inmiddels heeft de Protestantse Kerk in Nederland ook
een ‘kloostercoördinator’ benoemd
voor leefgemeenschappen die als
pioniersplek willen starten.
Het gaat hier steeds om christelij-

ke leefgemeenschappen die niet
vanuit bestaande kloosterorden
opkomen, maar die wel teruggrijpen op vormen uit de monastieke
tradities. Vaak zijn ze echter zelfstandig en oecumenisch georiënteerd, er wonen alleenstaanden
maar ook gezinnen, en lang niet
altijd worden er geloften afgelegd
zoals in traditionele kloosters en
congregaties.
Bijbels ideaal
Een aantal van de bestaande christelijke leefgemeenschappen wordt
genoemd door Rosaliene Israël, gast
en spreekster tijdens de kleasterdag.
Zelf maakt ze sinds 2001 deel uit
van de Communitaire Gemeenschap
Oudezijds 100, die in de binnenstad
van Amsterdam het evangelie present wil stellen door op de Wallen
ruimte te bieden voor maatschappelijke opvang, begeleid wonen, maatschappelijke werk en medische zorg
voor onverzekerden. Daarnaast is
Israël predikant-begeleider van
christelijke leefgemeenschappen bij
de Protestantse Kerk Amsterdam en
verbonden aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU) in
Groningen, waar ze promotieonderzoek doet naar christelijke leefgemeenschappen in Nederland.
,,We zitten in een beweging van
geloven op zondag naar geloven op
maandag”, legt Israël uit. Steeds
meer mensen – en ze meent het met
name bij jongeren te zien – zoeken
naar manieren om het geloof concreet gestalte te geven in het dagelijks leven. Dat daarbij teruggegrepen wordt op het Bijbelse ideaal uit
onder meer Handelingen 2, een
gemeenschap vormen en alles te
delen, hoeft niet te verbazen. ,,Gemeenschapsvorming behoort toch
tot de basis van christen zijn.” Daarnaast is het bieden van gastvrijheid
een belangrijke waarde. Iets betekenen voor de ander kun je samen
beter dan alleen, legt Israël uit.
Dat de belangstelling voor het
monastieke toeneemt, ziet Israël
niet alleen aan het groeiend aantal
initiatieven en plannen voor leefgemeenschappen. Bij de gemeenschap
waar ze zelf woont melden zich
meer jonge mensen dan ze kunnen

Zo’n veertig deelnemers luisteren in de Redbadtsjerke in Jorwert naar de ervaringen van Rosaliene Israël, die
zelf in een christelijke leefgemeenschap in Amsterdam woont. Foto: Dick Vos

Het vormen van
gemeenschappen
behoort toch
tot de basis van
christen zijn
plaatsen, en toen zelf een cursus
wilde volgen in gerenommeerd
katholiek klooster, bleek die al een
jaar in het voren volgeboekt.
Concentrische cirkels
Israël bestudeert vooral christelijke
leefgemeenschappen die al wat
langer bestaan. Daar begint zich af te
tekenen hoe deze leefgemeenschappen zich op de langere termijn ontwikkelen. Maar ze ziet daar vergelijkbare kenmerken als bij jongere
gemeenschappen. Allemaal willen ze
het geloof verbinden aan het dagelijks leven en ruimte creëren voor
gastvrijheid om in de ander God en
Christus te ontmoeten. Samen leven,
bidden en werken; kloostervormen
verbinden met vragen en behoeften
van nu. De kerk, het instituut, wordt
daarbij niet verlaten. Hoewel kritisch, staan de meeste bewoners van
christelijke leefgemeenschappen
positief ten aanzien van de kerk; ze
kunnen niet zonder elkaar.

Israël ziet vaak gebeuren dat in de
leefgemeenschappen een structuur
ontstaat waarin sprake is van toegewijde kern, met daaromheen grotere groepen van huisgenoten, vrienden, vrijwilligers en belangstellenden. Die tonen verschillende maten
van betrokkenheid. Ze beschrijft het
als een structuur van ‘concentrische
cirkels’ die voor ‘uitwaaierende
vormen van verbinding’ staan.
Sommigen voelen zich geroepen om
dag in dag uit samen met anderen te
wonen en hun leven te delen. Anderen willen graag deelnemen aan het
dagelijkse ritme van viering en
gebed, en zich actief inzetten voor
allerlei activiteiten die de gemeenschap organiseert, maar een eigen
woonplek houden om zich terug te
kunnen trekken. Weer anderen
willen zich af en toe eens kunnen
komen laven aan de spiritualiteit
van de gemeenschap.
Kwetsbaar
Dat het niet alleen maar halleluja is,
ontkent Israël niet. Zelf maakt ze
deel uit van de oecumenische communiteit Spe Gaudentes, de kerngroep van Oudezijds 100. Regelmatig gaat deze groep – tien communiteitsleden momenteel met een
kring van zeven ‘tochtgenoten’
eromheen – met elkaar in gesprek
over ieders verlangens en wensen;
waar wil ieder graag z’n tijd en
energie aan besteden, wat zijn de
plannen voor studie en werk? En

wat zijn de vragen die er leven in de
samenleving, in de directe context,
die om een antwoord van de communiteit vragen? Niet alles kan,
want het gemeenschappelijk huis
met alle taken en verantwoordelijkheden die aangegaan zijn, moet ook
draaiende gehouden. Dat vergt
dagelijks de aanwezigheid van in
ieder geval een aantal van de groep.
Twee à drie dagen buitenshuis werken is eigenlijk het maximum.
Het maakt je kwetsbaar wanneer
je je persoonlijke leven moet delen
in een groep en je daarin moet
afstemmen welke van je wensen je
kunt navolgen. Hoe dat uitwerkt,
verandert ook wanneer de groep
groter wordt of wanneer nieuwe
mensen toetreden die weer andere
en nieuwe ideeën inbrengen. Ook
wanneer leden zich om welke reden
dan ook genoodzaakt voelen hun
communiteitslidmaatschap neer te
leggen– een pijnlijk proces dat
Israël vergelijkt met echtscheiding –
heeft dat een grote impact op de
groep. De kracht van gemeenschappelijk leven is trouw, legt Israël uit.
Dat vraagt veel, want er kan onderweg van alles gebeuren en bovendien: de ander denkt, ervaart, gelooft echt anders dan jijzelf, weet
ze. ,,Daar stoot je elke dag je hoofd
tegen – en tegelijk is dat het mooiste en hoopvolste dat er bestaat.”
www.oudezijds100.nl
www.nijkleaster.frl

