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Voorwoord 

Onze tuin is één grote kleurenzee. 
De rododendron springt eruit 
momenteel! Het is een lust voor 
het oog en als het een is 
uitgebloeid, is de volgende struik 
aan de beurt. Zo blijven de kleuren 
komen en daar genieten we enorm 
van. Dat heeft ook wel iets met 
Pinksteren te maken, denk ik. Met 
Pinksteren vieren we dat er ooit 
mensen waren die hun geliefde 
vriend verloren. Ze zagen het leven 
somber in, waren angstig en 

trokken zich terug in hun schulp. Totdat ze plotseling een bijzondere ervaring hadden. Hun vriend 
was weliswaar niet meer lijfelijk aanwezig, maar verdwenen was hij niet. Hij was nog overal om hen 
heen, hij was ook in hen. En ze vatten moed, vonden weer woorden om te spreken waar zij niet 
over konden zwijgen. Ze voelden het vuur in zich branden, kregen weer lucht om te ademen. Het 
leven was niet meer zwart-wit maar kleurrijk en divers. Ze gingen op pad als nieuwe mensen. 
Enthousiast, vrijmoedig, begeesterd.  
 
Wij wensen jullie mooie Pinksterdagen! 
 
 

Koffiedrinken i.p.v. Kringzondag 
In mei is er geen kringzondag. Toch komen we samen op 2e Pinksterdag, voor een kop koffie,  om 
elkaar te ontmoeten, bij te praten, gezellig samen te zijn. Op diezelfde dag komen Rob Knipping en 
Marjan Bosch bij ons wonen. De meesten hebben hen al eens ontmoet. De Hoogstraatgemeenschap 
wordt dus uitgebreid en wij zijn hier heel blij mee.  
 
Zij stellen zich graag aan jullie voor! 
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Marjan en Rob naar de Hoogstraat 
 
Op 21 mei gaat het gebeuren: we wagen de sprong en verhuizen van Het groene kloosterhuis in Sint 
Agatha naar de Hoogstraatgemeenschap. We hebben er zin in! 
 
In september 2017 (nog maar pas geleden…) trokken we met twee huisgenoten vanuit het 
Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg al lopend in een dag of zeven naar het Klooster in Sint 
Agatha. We hebben drie jaar in Stoutenburg gewoond en werden daar gegrepen door de manier 
van leven: samen het huishouden en het sociale verband verzorgen, samen God zoeken waar een 
kloosterlijk dagritme bij hielp, samen de band met de aarde vruchtbaar maken.  In Stoutenburg 
gedijden we goed, vanwege het samen leven, de geïnspireerde verbondenheid met de aarde, het 
zoeken van God, het eerlijke en ‘eenvoudige’ van de voeding, de gastvrijheid naar buiten. We 
werkten in de tuin, kookten, gaven workshops, schreven nieuwsbrieven en facebookberichten, 
deden boodschappen, zetten koffie, maakten schoon, begeleidden meditaties, organiseerden 
vieringen en inspiratiedagen, vingen mensen op. We leefden met elkaar en onze gasten van de 
opbrengsten van de verhuur van zalen, en van het organiseren van bv. tuin- en retraiteweken. Maar 
aan dat concept kwam een eind omdat de huisbaas (Utrechts Landschap) de huur in een klap met 
85 % verhoogde. Niet te verteren en niet op te brengen. Dat betekende het einde van 27 jaar 
‘project’ Stoutenburg. 
De bedoeling was dat we met vier van de acht bewoners van Stoutenburg dat leven zouden 
voortzetten in Het groene kloosterhuis in Sint Agatha: ook daar zouden we logeerkamers tot onze 
beschikking hebben, om gasten te herbergen die met ons in de moestuin zouden werken, of voor 
groepen die in deze mooie omgeving inspirerende dingen wilden komen doen. Ook zouden we van 
het bezoekerscentrum een gastvrije herberg maken, waar de buurt en voorbijgangers welkom 
waren voor koffie, thee, soep, lekkere broodjes en taart. Opnieuw een zelfvoorzienend geïnspireerd 
leven. 
Maar het liep anders. De Stichting Klooster Sint Agatha (die de ruimtes aan ons verhuurt, en 
verantwoordelijk is voor het beheer van het kloosterterrein) bleek de gevolgen van onze komst toch 
niet goed overzien te hebben, en vanwege diverse inhoudelijke, praktische en financiële redenen 
kwam er in januari 2018 toch een einde aan de samenwerking. Een grote tegenvaller. 
Toen moesten we op zoek naar weer iets anders 
Lang verhaal kort: Rob en ik gingen samen op zoek naar een goede nieuwe plek. Het voortzetten 
van Stoutenburg loslatend, maar wel hopend op een huis waar we onze belangrijkste waarden 
herkennen. En zo kwamen we bij de Hoogstraat terecht. Groen, geïnspireerd, samen, sociaal 
betrokken. Met een gastvrij huis en een tuin met mogelijkheden. En een klik met de bewoners, ook 
belangrijk! Er zijn tal van aanknopingspunten en uitdagingen binnen- en buitenshuis om er met 
elkaar wat moois van te maken. Eindhoven moeten we nog ontdekken, maar we zagen al dat er 
mooie fietstochten en wandelingen te maken zijn. Technisch zijn we niet, maar we hopen dat er 
toch ook voor ons betaald werk te vinden is. 
 
Wie we zijn? We ontmoetten elkaar op de Bibliotheekacademie in Deventer, maar dat is lang 
geleden. In Amsterdam woonden we van 1986-2014. Rob Knipping (’59) werkte achtereenvolgens 
als bibliothecaris, marktonderzoeker, projectleider, vrijwilligerscoördinator en meer bij KLM, KWF 
en KBO. Daarna had hij vijf jaar een eigen ijssalon in Amsterdam. Marjan Bosch (’63) deed HBO-
theologie en was diaconaal consulent (PKN), identiteitsbegeleider (basisonderwijs), stiltecoach (ZZP) 
en diaconaal opbouwwerker (Lutherse kerk). De Keizersgrachtkerk in Amsterdam was onze 
geestelijke thuishaven en plek waar we veel deelden, leerden en beleefden.  
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Als je deze link http://www.kgk.dds.nl/kerkdiensten/20180513kgk.mp3 volgt, hoor je ons in de 
viering waar kleinzoon Kay (’16) gedoopt werd, 13 mei j.l. Dochter Merel is hier uiteindelijk weer 
terecht gekomen. Marjan vertelt het verhaal, Rob doet de lezing. Onze kinderen (Merel ’90, Abel ’92 
en Douwe ’94) wonen nu respectievelijk in Amsterdam, Deventer en Utrecht en kijken met 
verbazing en plezier waar hun ouders telkens weer terecht komen.  
We hopen van harte dat deze verhuizing nu eens voor langere tijd blijkt te zijn. Duurzaamheid 
hebben we in veel opzichten hoog in het vaandel, en we bouwen graag weer verder op alles wat 
ons hier bracht. Het doet ons goed om te merken dat jullie letterlijk een kring van mensen zijn die er 
zijn voor elkaar en voor de wereld. We verwachten ons snel thuis te voelen. Tot gauw! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bericht van de zusters 
We hadden beloofd na de verhuizing een berichtje vanuit Schijndel te sturen. Zie hieronder. 
Op donderdag 19 april zijn Zrs. Albertha, Bets en Theofrida verhuisd naar Pastoor van Erpstraat 
15.11, 15.15 en 15.08 -  5481 BK Schijndel De verhuizing verliep volgens plan. We moeten, net als 
iedere zuster die verhuisd is, nog wel wennen. We voelden ons de eerste weken erg moe, maar 
gelukkig wordt het beter.  

De verhuizing is nog niet afgelopen, het is 
nog rommelig in de gangen. De laatste 
zuster komt 17 mei. Dan leven we in een 
communiteit van 84 zusters. Vooral bij de 
gemeenschappelijke maaltijden valt het niet 
mee, ook dat is erg wennen. We proberen 
wel onze eigenheid te bewaren, zonder 
afbreuk te doen aan de hele gemeenschap. 
Zo beginnen wij  ’s morgens om 8.00 uur 
met onze stille dagopening, ontsteken het 
licht en bidden samen voor zieken enz. Ook 

onze eigen agapé-vieringen gaan door. Dat verbindt ons met elkaar.     
Wij vinden het indrukwekkend hoe goed de zusters voor elkaar in de weer zijn. Zieke, hoogbejaarde 
zusters worden heel lief begeleid door een medezuster die met haar in de rolstoel graag frisse lucht 
wil halen of met een zuster de tuin in gaat. Ook bij het lopend buffet. Je ziet en voelt de toewijding 

http://www.kgk.dds.nl/kerkdiensten/20180513kgk.mp3
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en zorg voor elkaar.   Zelf proberen we ook deel te nemen aan de ‘gastvrouwen’ groep, die in de 
avonduren koffie en thee inschenkt in de koffiekamer. Verder komen we enkele keren ’s avonds om 
8 uur samen bij Zr. Bets om het journaal te kijken en wat bij te praten. Verder maken we het goed.  
Met de hartelijke groeten van ons drieën en tot ziens  
 
Zr. Theofrida 

 
Keltische spiritualiteit. 
 

De volgende tekst kwam ik tegen bij de voorbereiding van onze zondagavond viering; 
 
'Als er al zoiets zou bestaan als een spirituele reis, zou zij slechts een paar centimeter lang zijn, maar 
vele kilometers diep. Het zou een zwerftocht zijn in harmonie met uw diepste natuur en zijn. De 
hierin besloten liggende wijsheid is diep vertroostend. U hoeft niet buiten uzelf te gaan om echt in 
gesprek te komen met uw ziel en met de mysteries van de spirituele wereld. Het eeuwige is thuis, in 
u. Het eeuwige is niet elders, het is niet veraf. Er is niets zo nabij als het eeuwige. Dit is vastgelegd in 
de prachtige Keltische uitspraak: Ta tir na n-og ar chul an ti - tir alainn trina cheile' ofwel: 'Het land 
van de eeuwige jeugd ligt achter het huis, een prachtig land dat in zichzelf overvloeit '.  
(n. J. Donohue) 
 
Erik 
 
 
 
 
 

Jan Terlouw 
Als mens zijn wij altijd onderweg. 
Iedere dag opnieuw. 
Hierbij verwachtingen koesteren en je uitstrekken naar het leven. 
Voor mij in nauwe verbinding met de natuur en de wereld om mij heen. 
Hierdoor las ik dan ook het bericht in de krant dat de Remonstrantse kerk in Eindhoven op 22 april 
(de dag van de aarde), Jan Terlouw had uitgenodigd  voor de preek van de leek. 
Jan Terlouw, schrijver en oud politicus schreef dit jaar het Boekenweek essay: ‘Natuurlijk’, waarin hij 
een ode brengt aan de natuur in al zijn facetten en een pleidooi houdt voor duurzaamheid.  
 
Ik vond het bijzonder om een dienst bij te wonen in deze kerk, samen met Maria Jager 
Met voor mij een aantal bekende gezangen en korte inhoudelijke overwegingen. 
Jan Terlouw hield zijn preek met als titel: "Door wie wordt onze samenleving geleid", met veel 
kennis, passie en bewogenheid. Een belangrijke vraag in een wereld die snel veranderd door de 
stormachtige technologische veranderingen, de bevolkingsgroei en de aanhoudende 
vluchtelingenstromen. Veel aandacht voor de rol die mensen hebben voor het behoud van de 
natuur, de aarde en alle levende wezens. Een vurig pleidooi om de aarde in betere staat achter te 
laten voor onze volgende generatie. 
Voor mij een morgen om met dankbaarheid op terug te kijken. 
 
Lentegroet, 
Truus 
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Verhaal  (uit het boek Verborgen Schoonheid van Kent Nerburn) 

 
Aan het uiterste einde van onze emoties benadert het leven een gebed. 
 
                                                     HET GESPREK 
 
                                Mijn hele stilte is vervuld van gebed. 

- Thomas Merton – 
 
Ik leerde Ralph op middelbare leeftijd kennen. Ons huwelijk was het tweede van mijn vrouw, en hij 
wist niet zo zeker of hij de nieuwe schoonzoon wel wilde leren kennen. Hij was best tevreden 
geweest met de eerste, en had zijn bedenkingen tegen alles wat uit een scheiding voortvloeide – 
wat toch al een verschijnsel was waar hij niet veel respect voor kon opbrengen. 
 Maar geleidelijk aan had ik zijn vriendschap verworven, en uiteindelijk was die bezegeld op een 
avond dat we samen in zijn lievelingscafé met een glas bier naar een ijshockeywedstrijd hadden 
zitten kijken. 
Maar nu kon hij helemaal nergens meer naar kijken. Jaren van hard werken en een zwaar leven 
hadden zijn fysieke kracht stukje bij beetje uitgeput en hem langzaamaan veranderd van een barse, 
stevige kerel in een breekbare, aan het bed gekluisterde invalide die zijn dagen sleet in een haast 
comateuze toestand, in de logeerkamer van mijn zwager. 
Het was een moeilijke beslissing geweest. Toen Ralphs lichamelijke vermogens gingen tanen, 
hadden we allemaal gedaan wat we konden om hem in staat te stellen thuis te blijven wonen, en 
toen dat niet meer ging, hadden we hem eerst naar een klein tehuis verhuisd en daarna naar een 
verpleeghuis waar hij de hele dag voor zich uit zat te staren met niets anders om naar uit te kijken 
dan zijn maaltijden en af en toe een bezoek van de familie. 
Mijn goede, zorgzame zwager had het niet langer kunnen aanzien dat zijn vader zijn dagen 
doorbracht in slechte verlichte, levenloze kamers en had ervoor gekozen Ralph bij zijn gezin op te 
nemen. Nu bracht Ralph de hele dag in bed door, niet in staat om te praten en rechtop te zitten, en 
zonder nog ergens op te reageren, alsof hij vrijwel buiten bewustzijn was. De kinderen en mijn 
schoonzus behandelde hem als een gezinslid. Ze kwamen vaak even binnen om hem gedag te 
zeggen, te vragen hoe het met hem ging, en te proberen een beetje vrolijkheid in zijn leven te 
brengen, zonder te weten of er eigenlijk nog wel iemand zat in die lege huls van een man die ooit de 
rots was geweest in het centrum van zijn gezin. 
Louise en ik wonen driehonderd kilometer verderop, dus we zagen Ralph alleen die enkele keer dat 
we op bezoek kwamen. Ook wij gingen naar binnen om hem gedag te zeggen en wat te babbelen. 
En we waren net zo onzeker en ongemakkelijk, omdat we ons afvroegen of we niet een of ander 
duister spelletje aan het spelen waren door van die eenzijdige gesprekken te houden met iemand 
die de woorden die we spraken niet eens kon waarnemen. 
Op een dag kwam ik, door een achteloze opmerking van mijn zwager over het feit dat hij de radio 
altijd liet aanstaan omdat hij wist hoe graag Ralph naar honkbalwedstrijden luisterde, tot een 
ongewoon besluit. In plaats van daar in die lege, stille slaapkamer maar wat te zitten kletsen, trok ik 
een stoel bij het bed en ging naast Ralph zitten. 
Ik begon langzaam. 
“ Ik weet niet of je me wel hoort, Ralph, en ik weet niet eens of dit wel ergens op slaat. Maar als je 
me verstaat, kan ik je wel vertellen dat ik geen idee heb wat jij doormaakt.” 
Ik keek naar Ralphs bewegingloze gezicht om te zien of er een reactie kwam. Zijn huid was asgrauw, 
en doordat zijn schedel door het vlees puilde, leek het wel of hij van steen was. 
“Maar ik heb bedacht dat jij nooit wat hoort over wat er zoal speelt, en nu wilde ik je gewoon eens 
vertellen hoe het met je familie gaat.” 
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 Ik vertelde hem dat zijn vrouw Mary inmiddels een eigen flat had, en dat we haar allemaal zo veel 
mogelijk hielpen. Ik vertelde hem over ieder van zijn kleinkinderen wat ze aan het doen waren en 
hoe het op school ging. Ik praat tegen de andere, en probeerde hem te verzekeren dat het leven dat 
hij aan ieder van zijn kinderen had willen doorgeven, inmiddels vrucht afwierp, en dat de familie die 
hij achterliet, vervuld was van belofte en hoop. 
Het was een eigenaardig gesprek, dat zowel hol als intiem was, omdat ik sprak op de manier waarop 
iemand in de stilte van zijn eigen hart spreekt, wanneer hij zijn eigen leven naverteld tegenover 
zichzelf, in de hoop dat hij zin kan geven aan de dingen die hij heeft gedaan. Het enige wat ik kon 
hopen, was dat de rustige klanken van mijn stem en de oprechte geschenken uit mijn hart voorbij 
de leegte in Ralphs ogen konden reiken om hem als half gehoorde muziek te beroeren, ergens op 
een verafgelegen plek waar zijn geest nog vrij rondzwierf. Vanuit de keuken hoorde ik het gerinkel 
van glazen en het geschuif van borden. Het was tijd om af te ronden; de tafel werd gedekt voor het 
avondeten. 
Ik stak mijn hand uit om die op de zijne te leggen, zoals ik altijd probeerde te doen als ik zijn kamer 
betrad of weer vertrok. Er was geen beweging geweest, geen teken, geen besef dat ik daar zelfs 
maar geweest was. Zijn hand voelde koud en hard aan, alsof die al door de dood was opgeëist. 
  “ Moet je horen,  Ralph,” zei ik. ‘ Je mag best gaan. Je hebt het goed gedaan. Het gaat goed met de 
familie. We gaan allemaal verder.” 
Ik stond op om te vertrekken. Onder het opstaan zag ik ineens wat vochtigheid in zijn ooghoek 
glanzen. En daar stond ik, beschaamd, dankbaar, terwijl een traan zachtjes over zijn levenloze wang 
omlaag rolde. 
 

Uiteindelijk bracht de stem van mijn 
vrouw, die me aan tafel riep, me 
terug naar het land der levenden. Ik 
haalde de hand van de zijne en liep 
naar de deur. 
“ Tot ziens,  Ralph,” zei ik in de stilte. 
Daarna liep ik de kamer uit om aan 
te schuiven aan de zondagse 
familiedis, met al zijn gelach, drukte 
en goedmoedige gesprekken. 
Maar met mijn hart was ik er niet bij, 
daar aan die tafel. Ik was nog in die 
stille kamer een paar passen 
ervandaan. 
Toen ik me bij de rest van de familie 
voegde, die daar bijeen was voor 
een gezamenlijke maaltijd, bad ik op 
mijn eigen onhandige manier dat 

Ralph het gekletter van de glazen en het stijgen en dalen van ons gelach kon horen en daar een 
beetje troost aan kon ontlenen, zoals je troost ontleent aan het deinen van een verre zee. 
 
Leny 
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Nacht van de Vluchteling 
 
Beste mensen,  
 

Een tijdje geleden kwam Lenie Scholten, van Vluchtelingen in de Knel, naar mij toe met de vraag of 
ik mee wilde lopen met de Nacht van de Vluchteling. Na enige aarzeling heb ik ja gezegd tegen deze 
uitdaging. Voor even ervaren hoe het is om in het holst van de nacht te lopen, kilometers lang, de 
vermoeidheid te voelen, hoe lang nog.....  Voor mij is dat maar één nacht en wel de nacht van 16 op 
17 juni. De afgelopen weken hebben we als groep al geoefend, verschillende wandeltochten 
gelopen en inmiddels heb ik al aardig wat kilometers in de benen. Ik heb me aangesloten bij de 
groep ‘bureau Wijland’.  Ook Lenie loopt met dit team mee.  
De Nacht van de Vluchteling wordt georganiseerd door de Stichting Vluchteling. Vandaar ook mijn 
oproep om via mij de Stichting te sponsoren.  Stichting Vluchteling zorgt in crisisgebieden voor o.a. 
medische zorg, schoon drinkwater en onderwijs. Hulp is ontzettend hard nodig. Help mij dus te 
helpen! Sponsor me tijdens mijn loop. Ik loop de 40 km van Nijmegen naar Arnhem. 
Wil jij mij sponsoren? https://www.nachtvandevluchteling.nl/sponsor-een-loper  
 
Hartelijk dank! 
Annelies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/sponsor-een-loper
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Wereldreis Chris en Phebe 

 

Onderstaande mail ontvingen we van Chris en Phebe. 
 
“De foto’s zijn een voorproefje voor de kringbijeenkomst van juni. We hopen dat jullie 
nieuwsgierigheid gewekt wordt door deze beelden.  In juni zullen we de foto’s voorzien van 
commentaar en we zullen nieuwe foto’s toevoegen.  We zijn nu in Tokyo en reizen  verder nog naar 
Nagasaki, Hiroshima en Nara.   Op 21 mei vliegen we naar Beijing en op 31 mei hopen we weer 
terug te zijn in Nederland.   
Aan iedereen de hartelijke groeten.” 
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