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Vacare 
Platform voor  
meditatief leven 

We leven in een hectische samen-
leving. We zoeken rust en balans. 
Er is veel oppervlakkigheid en uiter-
lijke schijn. We zoeken diepgang, 
authenticiteit en spirituele verbon-
denheid.

Meditatie kan helpen

Meditatie brengt rust en heilzame 
onrust, verdieping en authentici-
teit. Samen mediteren schept 
verbondenheid. Met elkaar. Met 
God, de Bron van ons leven.
Als je geregeld mediteert, kom je 
dichter bij jezelf, en word je steeds 
meer de mens zoals God bedoelt.

Meditatief leven

Meditatie is geen doel. Het is een 
middel tot meditatief leven. Dat is 
leven in verbondenheid met alle 
leven vanuit de Bron van het leven; 
vanuit openheid en aandacht, 
leven en laten leven, loslaten en 
toelaten. Dat  brengt geestelijke 
vrijheid. Een woord daarvoor uit de 
spirituele traditie is vacare: vrij zijn.

 N i e u w s b r i e f

Landelijke Vacaredag 2022 gaat door!

Zaterdag 24 september van 10.45-16.00 uur, de Bergkerk te Amersfoort

Als kerngroep zijn we verheugd dat de Vacaredag in de geplande opzet 
kan doorgaan! Aanvankelijk bleef het aantal aanmeldingen achter bij onze 
verwachtingen. Na de herinnering begin augustus stroomden de 
aanmeldingen echter binnen. Op dit moment hebben we 70 deelnemers.

U kunt zich nog steeds aanmelden via vacaremeditatie@gmail.com
(Rob Boersma). Geef daarbij s.v.p. aan welke twee workshops u in het 
middagprogramma wilt volgen.

De kosten voor de dag bedragen € 20, contant te voldoen bij aankomst.

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het programma van de 
Vacaredag, net als op onze website.

Gratis brochure
Op onze website vindt u ook de brochure
 Mediteren met Thomas Merton van 
Kick Bras die gratis gedownload kan worden.

We hopen met u een inspirerende dag te 
beleven!

Diana Berendsen en Rob Boersma, 
Redactie 

https://vacare-meditatie.nl/actueel/
https://vacare-meditatie.nl/actueel/
https://vacare-meditatie.nl/wp-content/uploads/2022/08/Kick-Bras-Mediteren-met-Thomas-Merton.pdf
mailto:vacaremeditatie@gmail.com
https://vacare-meditatie.nl/wp-content/uploads/2022/08/Kick-Bras-Mediteren-met-Thomas-Merton.pdf
https://vacare-meditatie.nl/actueel/
mailto:vacaremeditatie@gmail.com
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Boekentafel
Docete en WCCM verzorgen een boekentafel.

Workshops
Er zijn twee parallelle rondes met tussendoor een 
pauze met koffie en thee. U kunt aan twee 
workshops deelnemen. Geef bij uw aanmelding 
aan welke workshops u kiest!

1. Balans vinden in de natuur, een meditatieve
cursus Kick Bras en Diana Berendsen

2. Labyrint lopen: De Schepping Vieren
Alberte van Ess

3. Workshop Groene Kerk en meditatie
Annemarie van Wijngaarden

4. Workshop Psalmmeditatie
Jos de Heer

5. Workshop WCCM: De Schepping Vieren
Linda van der Zwaan

6. Natuurwandeling: Verwondering en verbinding
Rob Boersma

Adres: Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 
JC Amersfoort. De kerk bevindt zich op loop-
afstand van het station. Parkeren kan in de buurt 
van de kerk.

De Schepping Vieren

Vacaredag 2022

De schepping vieren doen we vanuit het besef dat 
wij een onderdeel zijn van een groter geheel en dat 
dat geheel met God verbonden is. Dat de maan een 
zuster is, de wind een broeder en de aarde onze 
moeder, zoals Franciscus van Assisi het verwoordt. 
Dat niet alleen mensen mijn naasten zijn, maar alle 
aardse schepselen.

De Vacaredag is een uitnodiging om de schepping 
en de natuur dichterbij ons te brengen. Het vanuit 
verwondering ontdekken van de schoonheid, 
diversiteit en complexiteit van de natuur brengt 
vreugde en eerbied in ons naar boven. Het zijn in 
de natuur helpt ons om lichamelijk en geestelijk in 
balans te komen en maakt ons bewust van het 
belang van een gezonde natuur met biodiversiteit. 
Zo kunnen we de natuur en schepping beleven, 
bewonderen en vieren! Franciscus van Assisi, 
Thomas Merton en vele anderen kunnen een 
voorbeeld voor ons zijn. Deze levenshouding vormt 
de basis voor dankbaarheid, maar ook voor de 
behoefte verantwoordelijkheid en zorg te willen 
dragen voor de schepping als geheel. 

Programma 
10.00 uur Inloop en inschrijving workshops, koffie 
en thee

10.45 uur Openingsviering

11.00 uur Berichten uit Vacare

11.10 uur Lezing Kick Bras: De Groene Spiritualiteit 
van Thomas Merton

12.15 uur Lunch: zelf brood meenemen. Voor thee, 
koffie, karnemelk, melk en soep wordt gezorgd.

13.00 uur Eerste ronde workshops (twee parallelle 
rondes)

14.00 uur Theepauze

14.30 uur Tweede ronde workshops

15.45 uur Slotviering

Nieuwsbrief Vacare 
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Schepping, Sieger Koder

Daarmee komen, zegt Biezeveld, met name vrouwen in 
de kou te staan. Zij pleit daarom voor erkenning van 
ervaring, lichamelijkheid en natuur als vindplaatsen 
van God. 

Naastenliefde voor alle wezens en dingen
Ik wees erop dat voor Franciscus niet alleen mensen 
maar ook dieren zijn naasten waren. De Amerikaans 
theologe Sally McFaque beschrijft in The Body of God 
hoe het begrip ‘naastenliefde’ ook uitgebreid zou 
moeten worden niet alleen voor mensen, maar naar 
alle levende wezens en zelfs naar de dode natuur. Zij 
heeft het over ‘alle aarde-anderen’. Een boom, een 
vos, maar ook een rivier is ook een naaste. Zij probeert 
ons anders te laten kijken naar de natuur. Niet van 
buitenaf, alsof we niet zelf een onderdeel van haar 
zijn, maar vanuit een relatie, vanuit verbinding. Door 
ervaring met de natuur in haar diversiteit - niet groots, 
maar juist ook gewoon en dicht bij huis - en door 
kennis kunnen we de aarde-anderen als medeschep-
selen gaan ervaren in plaats van als ding. Het gaat 
erom concrete aandacht te geven aan de wereld die 
om ons heen ligt en die niet ‘ons’ is. Door de aandacht 
in meditatie te richten op een klein onderdeel dat we 
uit de schepping lichten, leren we de werkelijkheid van 
het geschapene te ervaren, te kennen en erkennen in

Verdieping: De Schepping Vieren

Op de Vacaredag willen we samen verkennen hoe 
christelijke meditatie en ons besef deel te zijn van de 
schepping elkaar kunnen versterken. Het ontdekken 
van de schoonheid, diversiteit en complexiteit van de 
natuur brengt verwondering, vreugde en eerbied in 
ons naar boven. Zo kunnen we de schepping beleven, 
bewonderen en vieren! 

Onder andere de scheppingstheologie kan ons hierbij 
behulpzaam zijn. Zij wil de openbaringskracht van de 
natuur recht doen. Zij gaat er vanuit dat alles wat 
bestaat te maken heeft met God. Er is een besef dat 
wij een onderdeel zijn van een groter geheel en dat 
dat geheel met God verbonden is. Voor Franciscus van 
Assisi waren niet alleen mensen zijn naasten maar ook 
de dieren. De maan noemde hij een zuster, de wind 
een broeder en de aarde onze moeder. 
We kunnen in en door meditatie ervaren dat wij naast 
de andere schepselen deel van de schepping zijn.

De lichamelijkheid en natuur 
als vindplaats van God 
Voor mij en de meeste protestanten is dit lang (en voor 
velen vaak nog) niet vanzelfsprekend geweest. 
Kune Biezeveld, docente systematische theologie en 
hoogleraar vrouwenstudies, schreef in haar postuum 
verschenen boek Als scherven spreken, over de relatie 
van verbondenheid van God tot de dagelijkse werke-
lijkheid en de natuur, kritisch over de eenzijdigheid van 
de gangbare protestantse theologie die vaak een grote 
nadruk legt op het Woord dat van buitenaf tot ons 
komt. Alleen in zijn Woord is God te vinden, zo is het 
idee, niet in de alledaagse werkelijkheid. Zij wees er op 
dat in de bijbel God niet tegenover de natuur staat. 

De verschillende Bijbelse scheppingsverhalen vertellen 
– in de vorm van oorsprongsmythen - juist een verhaal
van verbondenheid. De katholieke en de óósterse
christelijke traditie hebben minder moeite met het
ervaren van God in de alledaagse werkelijkheid. Die
nadruk op alleen het Woord wordt teruggevoerd op de
bijbel en met name op de profeten met hun kritiek op
beelden en verering van de natuur.
Biezeveld, maar ook anderen zoals Trees van Mont-
foort in haar boek ‘Groene theologie’, vinden dit een
nogal eenzijdig gebruik van de bijbel. De teksten
waarin het gaat over de verbondenheid van God met
de natuur zoals psalmen over de schepping, worden
gewoon overgeslagen. Er wordt een tegenstelling
gecreëerd tussen de God van Israël en vruchtbaar-
heidsreligies.
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hun anders-zijn, in hun eigenheid in verbondenheid met 
het geheel van de schepping én haar te vieren.

Door deze ervaren verbondenheid met de natuur zullen 
we ook meer verantwoordelijkheid en zorg voor haar 
hebben. Dit ontstane ecologisch bewustzijn heeft in de 
kerk geleid tot de beweging van ‘de groene kerk’. 
Hierover zal op de Vacaredag ook een workshop 
gegeven worden met aansluitende meditatie.

Verwondering laat ons de schepping vieren

Als ik vanaf een duintop op Terschelling, in toenemende 
verstilling, be- en verwondering het schouwspel van de 
steeds wisselende kleurschakeringen in de lucht, op het 
water en strand volg, vertelt die ervaring mij iets als dat 
ik het leven aanga, het durf te doorleven en beleven. 
Mij verwonderen vertelt mij dat ik niet in mijn hoofd 
leef, maar dat hart en ziel aangesloten zijn op elkaar.

Verwondering is een fijn gevoel net als verrassing, dank-
baarheid en ontroering. Verwondering wijst mij op het 
doorleven van het wonder. Het geeft mij een gevoel van 
geluk. Het stroomt door mij heen als het ware.

Abraham Joshua Heschel is heel stellig maar ook con-
fronterend in zijn boek God zoekt de mens wanneer hij 
schrijft: "Het begin van ons geluk ligt in het begrijpen 
dat een leven zonder verwondering niet waard is om 
geleefd te worden. Wat we missen is niet een wil om 
te geloven maar een wil om ons te verwonderen" en 
”... Wie de schepping wil vieren, zal zich eerst moeten 
verwonderen.”

Wij als volwassenen hebben meestal zo weinig oog en 
daarmee verwondering voor de wereld van de kleine 
dingen. Kinderen merken ze vaak wel op en hebben 
plezier in het kleine en onopvallende, misschien omdat 
zij zelf nog klein zijn en dichter bij de grond leven. Met 
zo’n uitgangspunt is het gemakkelijk om met hen de 
mooie dingen te delen die wij gewoonlijk missen, om-
dat wij te haastig kijken en alleen hooguit het geheel 
zien en niet de delen. 

Toen ik met mijn kleinzoon langdurig keek naar een pluk 
mos werd mij daardoor een dicht tropisch woud ont-
huld, waarin insecten rondlopen, even groot als tijgers, 
op zoek naar een prooi te midden van vreemd gevorm-
de, uitbundig groeiende bomen. Vooral met behulp van 
een lens, kunnen we ontsnappen aan de beperkingen 
van onze menselijke schaal om vervolgens meditatief de 
essentie en de Bron waarnaar het verwijst gewaar en 
bewust te kunnen worden.
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Tot slot

De natuur was en is voor veel mensen een toegangs-
weg tot God. Dichters bezongen de ‘tale der blom-
me’ (Gezelle). Franciscus, zagen we, bezong broeder 
zon en zuster maan. Hildegard von Bingen noemde de 
natuur een spiegel van Gods aanschijn. 
Voor Thomas Merton was de bosrijke omgeving van het 
klooster waar hij woonde het paradijs. Hij voelde zich 
als Adam, in harmonie met de dieren, in verbondenheid 
met God.
Voor velen brengt een (meditatieve) wandeling in de 
natuur hen dichterbij God. Misschien wordt het tijd dat 
de natuur wordt herontdekt in haar sacramentele 
waarde. Kees Waaijman pleit in zijn boek Spiritualiteit 
voor een beeldend spreken over de natuur zodat zij 
haar symbolische kracht weer kan terugvinden. Alleen 
zo kan de natuur weer ervaren worden als bezield en 
doorademd, en vanuit verwondering gevierd worden. 

Meditatie

Voor de gebruikelijke meditatie, in aansluiting op het 
verdiepingsartikel, wil ik verwijzen naar de bij het arti-
kel passende meditatieve dans Holyground. 
De choreografie is van Brigitte Stufkens, op tekst en 
muziek Where I Sit is Holy van Sarva-Antah.

Op YouTube legt Geartrude Brouwer (mijn vroegere 
sacrale-dansdocente) de dans uit. Ze voert hem samen 
met haar dochter Anne uit. 
Klik hier voor de video.

Rob Boersma

mailto:rietman.toos@gmail.com
http://www.protestantsekerk.nl/training/begeleiding-van-meditatie
https://www.youtube.com/watch?v=HXg7P6gRjgo
Eigenaar
Doorhalen



Colofon

Kerngroep: 
Alberte van Ess, Diana Berendsen, Jos de Heer, Kick Bras, 
Max Mesman, Rob Boersma

Kopij voor de Nieuwsbrief en contact: 
vacaremeditatie@gmail.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt begin december. 
Kopij inleveren voor 15 november. 

Boekpresentatie
VerduurSamen met Franciscus van Corinne Groenendijk 

Hoe leef ik groen en geïnspireerd? 
Verduurzamen is nodig, maar hoe doe je dat? Franciscus 
van Assisi verwonderde zich elke dag over het leven op 
deze mooie aarde, dat je zomaar toevalt. Hij inspireerde 
zijn metgezellen om kwetsbaar, betrokken, vredevol, 
eenvoudig en vreugdevol te leven. In het boek ontwikkel ik 
met zijn thema’s een groene leefstijl voor nu, die je als 
lezer kan helpen je eigen vrolijke en duurzame leven 
(verder) op te bouwen. Via meditatieve oefeningen en 
vragen bij teksten van Franciscus kun je kennismaken met 
zijn thema’s. Als lezer ontdek je vervolgens wat je 
motivatie is om te verduurzamen en welke beslissingen 
(veel) verschil kunnen maken. Je maakt kennis met de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen en je krijgt vuistregels om 
je energieverbruik, eten, wonen, kleding en spullen te 
verduurzamen. 

Klik hier voor meer informatie.
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Kennismaken Geestelijke begeleiding 
Training: 20 en 21 september (met overnachting) en 11 
oktober 2022 (nascholing voor predikanten en kerkelijk 
werkers en geïnteresseerden).

In onze samenleving zijn velen op zoek vanuit hun verlangen 
naar een leven dichter bij God of de Bron van het leven of 
een leven meer in balans. In de christelijke traditie zijn velen 
op zoek gegaan vanuit hun verlangen en hebben hun 
bevindingen met anderen gedeeld, o.a. in de kloosters en in 
de protestantse traditie. Zo ontstond de geestelijke bege-
leiding, die vandaag weer volop in de belangstelling staat en 
een goede verdieping geeft voor het werk in bijvoorbeeld het 
pastoraat. 
In de cursus maken de deelnemers kennis met geestelijke 
begeleiding, o.a. de andere kijkrichting vanuit Gods liefde en 
het veranderingsproces dat je kunt gaan, ook staan we stil bij 
de eigen zoektocht. Naast lezingen met nagesprek, maken 
we kennis met werkvormen als bibliodrama, lectio divina, 
meditatie, werken met het labyrint en autobiogra-fisch 
schrijven. Elke deelnemer heeft een gesprek met een 
geestelijk begeleider en legt ook verbinding met zijn/haar 
eigen werkpraktijk. 
De cursus van in totaal drie dagen kan als kennismaking 
dienen voor wie overweegt de opleiding Geestelijke 
Begeleiding te gaan volgen maar is ook als losse training te 
volgen.
Docenten zijn Corinne Groenendijk en Dick Sonneveld, ze zijn 
beide predikant en geestelijk begeleider.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding

Ik ben een psalm
Een week lang dichtbij de psalmen: 19-25 september 2022 
Psalmen staan midden in het leven en kunnen ook in onze 
levens herkenbaar dichtbij komen. In deze retraiteweek 
hebben we zeven psalmen uitgekozen. De ene heeft wat 
kartelrandjes, de andere is vol glans. Een week lang verdiep 
je je elke dag in een andere psalm. Dit doe je met behulp van 
dagelijkse filmpjes, met meditatie bij de psalm.

Er zijn ook drie zoom-bijeenkomsten:
Maandag 20.00 uur Inleiding en kennismaking
Donderdag 20.00 uur Delen van ervaringen
Zondag 20.00 uur Terugblik en afsluiting

De psalm van de dag zal deze week ook ’s avonds bij het 
avondgebed van de binnenkamer klinken. Tussendoor 
kunnen via de chatbox van kloosterindecloud.nl gedachten 
en ervaringen worden gedeeld.
Kosten: € 50 
Aanmelden: bidindebinnenkamer@gmail.com

http://www.pkn.nl/vacare
mailto:vacarenieuwsbrief@gmail.com
mailto:vacarenieuwsbrief@gmail.com
http://www.mesmancommunicatie.nl/
https://www.pthu.nl/onderwijs/nascholing/cursusaanbod/
mailto:bidindebinnenkamer@gmail.com
https://bernemedia.com/zojuist-verschenen-verduursamen-met-franciscus-van-corinne-groenendijk/
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