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6.45 Early bird De Grote Kap

8.00 Ochtendgebed Kloosterkerk

8.30 Ontbijt  + Corvee De Grote Kap

9.45 Studie Zie onderdeel

12.00 Middaggebed Kloosterkerk

12.30 Lunch + Corvee De Grote Kap

13.30 Ora et Labora Zie onderdeel

15.30 Re-Creatief Zie onderdeel

18.00 Avondgebed Kloosterkerk

18.30 Diner + Corvee De Grote Kap

20.00 Muziek en meer Tarp

21.30 Nachtgebed Kloosterkerk

22.30 Lounge café en kampvuur De Grote Kap

23.30 Nachtstilte Overal

VRI JDAG 21  AUG UST US
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6.45 Early bird De Grote Kap

8.00 Ochtendgebed Kloosterkerk

8.30 Ontbijt  + Corvee De Grote Kap

9.45 Studie Zie onderdeel

12.00 Middaggebed Kloosterkerk

12.30 Lunch + Corvee De Grote Kap

13.30

15.30

Ora et Labora Zie onderdeel

13.30

15.30

Re-Creatief Zie onderdeel

18.00 Avondgebed Kloosterkerk

18.30 Diner + Corvee De Grote Kap

20.00 Muziek en meer Tarp

21.30 Nachtgebed Kloosterkerk

22.30 Muziek en meer Kloosterkerk

23.30 Nachtstilte Overal
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3.30! Nachtgebed Kloosterkerk

8.00 Ochtendgebed Kloosterkerk

8.30 Ontbijt  + Corvee De Grote Kap

9.45 Studie Zie onderdeel

12.00 Afsluitende viering Kloosterkerk

12.30 Lunch + Corvee De Grote Kap

14.00 Centrale afsluiting en 

opruimen/schoonmaken

De Grote Kap

15.00 Einde festival

ZON DAG 23  AUGUSTUS

299 28

13.00 Aankomst De Grote Kap

15.30 Officiële Opening De Grote Kap

Start Kloostergame De Grote Kap

18.00 Avondgebed Kloosterkerk

18.30 Diner + Corvee De Grote Kap

20.00 Muziek en meer Tarp

21.30 Nachtgebed Kloosterkerk

22.30 Lounge-café en kampvuur Tarp

23.30 Nachtstilte Overal

DONDERDAG  20  AUG UST US
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Beste Bezoeker,

Je bent er…van Harte welkom! Jij mag hier in alle rust en ruimte God, de ander en jezelf 

ontmoeten. Tijdens deze X-perience proberen wij er alles aan te doen om de ideale mix te 

creëren tussen verstilling en ontmoeting, geven en ontvangen, samen en alleen, hemel en 

aarde en tussen klooster en festival. Als bezoeker  doorloop jij deze X-perience op jouw 

eigen manier. Wij zijn heel blij dat je er bent en dat jij onderdeel bent van onze mix.

Het thema van deze Klooster X-perience is: “Proef en Zie dat God goed is”. Woorden uit 

Psalm 34. Proeven en zien als proberen en ontdekken,  X-perience and discover. Dat zit in 

het beschreven dna van dit unieke festival. Wij willen jonge mensen een ontdekkingstocht 

aanbieden in een inspirerende omgeving. Daarbij leggen we verbindingen tussen tradities 

van toen en nu. We hopen en vertrouwen erop dat onze bezoekers ontdekken dat God 

goed is. Hij, de Eeuwige, laat zich vinden in de stilte, het gebed, de lezingen, workshops, 

muziek en ontmoetingen. 

Het waarlijk unieke aan de Klooster X-perience is de bijdrage van de religieuzen. Niet 

alleen monniken en kloosterzusters dit jaar, maar ook protestantse broeders en zusters die 

een toegewijd leven leiden, in een klooster of daarbuiten. Je kunt de religieuzen, katholiek 

of protestants, eenvoudig leren kennen door hun workshops te volgen, of door ze aan te 

schieten tijdens de maaltijden of bij het Klooster op Wielen.

Een paar zaken zijn de komende dagen heilig: Het gebed, de maaltijden en het samen 

werken (Ora et Labora). Deze drie zijn voedsel voor je lichaam en je ziel. Het is een 

eeuwenoud menu dat bijna iedereen smaakt die zich eraan durft over te geven. Daarom 

heen kan je zelf je keuzes maken. Hier in het programmaboekje helpen we je een handje 

met achtergrondinformatie over de programma’s en de medewerkers.

Gods vrede voor de komende dagen!

Namens het Klooster X-perience team: 

Reinder, Peter, Wilma, Imre, Jedidja, Jesse, Ester, Henk, Marten

WELKOM!
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Jij bent tijdens de Klooster-Xperience even onderdeel van een tijdelijke gemeenschap 
van mensen. Dat vraagt in deze bijzondere tijd om bewust verantwoordelijk gedrag. 
Daarom spreken we met elkaar een aantal spelregels af:

COR ONA-MA ATREGELEN

AL G EM EEN
 • Houd je aan de anderhalve meter regel

 • Was je handen regelmatig

 • Hoest en nies in de binnenkant van je 

elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Geen handen schudden

 • Je bent op het festival welkom wanneer 

je geen klachten van de onderstaande 

klachten hebt. Mocht je klachten 

ontwikkelen tijdens het festival dan 

wordt je gevraagd om in het belang van 

jezelf en anderen te vertrekken

 • Klachten als; verkoudheidsklachten; 

neusverkouden; loopneus; niezen; 

keelpijn; hoesten; verhoging of 

plotseling verlies van reuk of smaak.

SAMEN  OP HET  KLOOSTER
 • Ga tijdens het eten op voldoende afstand 

van elkaar zitten

 • Houd ook bij workshops, kerkdiensten, 

concerten en andere programmadelen 

voldoende afstand van elkaar

 • Volg ten alle tijden aanwijzingen van 

medewerkers op

 • Na iedere maaltijd maken we met 

elkaar de belangrijkste ruimtes schoon, 

hiervoor vragen we per maaltijd wie 

hiermee wilt helpen

 • We gebruiken borden, bestek en bekers 

van het klooster deze worden centraal 

uitgedeeld en ingenomen

 • In de kloostergangen lopen we rechts 

zodat we de afstand kunnen houden van 

elkaar
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De Klooster- Xperience wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de 
volgende twee stichtingen. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor!

PAR TNER S

DE LEONARDUS ST I CHT I NG
De Leonardus Stichting is een moderne 

denktank en een maatschappelijk 

betrokken fonds. Door het steunen 

van vernieuwende activiteiten en het 

zelfstandig ontwikkelen van nieuwe 

projecten willen wij de christelijke normen 

en waarden in de samenleving voor de 

toekomst versterken.

Meer informatie is te vinden op:  

www.leonardusstichting.nl

DE  HAÊLLA  ST ICHTING
De Haëlla Stichting steunt wereldwijde, 

kleinschalige initiatieven, waarvan de 

doelgroep direct profijt heeft en waarbij 

vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die 

een startsubsidie behoeven om slagkracht 

te ontwikkelen. Bijzondere projecten 

die zich nog moeten bewijzen en voor 

andere fondsen misschien te risicovol zijn. 

Projecten op de volgende gebieden: Geloof 

en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, 

Samenleven in Nederland, Milieu en 

Duurzaamheid.  

Meer informatie is te vinden op:  

www.haella.nl
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Wat is een festival zonder programma? Iedere dag workshops, optredens en 
bijzondere ontmoetingen. Met daar tussendoor als rode draad; de vieringen.  
Een aantal programma-onderdelen komen op meerdere dagen terug:

PR OGR AMMA

LA BYRI NT  L OPEN 
In de Middeleeuwen kwamen ze ineens 

overal op: labyrinten. Men gebruikte 

ze om in eigen stad of dorp een kleine 

pelgrimage te maken. Door de rustige 

cadans van het wandelen en met enkele 

handvatten die je bij de workshop kunt 

leren (zie programma nr. 9) kom je al snel 

tot rust. Ideaal om na te denken over een 

levenskeuze, te bidden of gewoon even 

alles los te laten. 

GE B EDSM ONUM ENT MET  
GE B EDSDUI VEN EN L IC HTEN 
Het gehele programma kunnen bezoekers 

bouwen aan een gebedsmonument door 

te Bamboestieken. In deze constructie 

kunnen olielampen worden gehangen 

die we s’avonds aansteken als de gebeden 

van de bouwers. Deze gebeden kunnen 

geschreven worden op papier waar mensen 

een origami duif van vouwen. Deze gebed 

duiven kunnen ze zelf ophangen in het 

gebedsmonument. De lancering met 

uitleg gebeurt door beeldend kunstenaar 

André Bikker op donderdagavond (zie 

programma nr. 3).

OR A ET  LABOR A 
Ook het Ora et Labora staat iedere dag 

op het programma: Het eeuwenoude 

monnikenmotto ‘Ora et Labora, betekent 

Bid en Werk.’ We maken dit festival 

samen. Je bent er gast en mede-eigenaar. 

Dat betekent genieten én bijdragen aan 

deze bijzondere plek. Zo mag je bijdragen 

door mee te helpen in de grote moestuin 

of door samen eten klaar te maken in de 

Kloosterkeuken of door even de handen 

uit de mouwen te steken en te helpen met 

klussen in en rondom nieuw Sion. Ook 

door te zingen in het koor draag je bij aan 

jouw klooster-Xperience en ons festival (zie 

programma nr. 11, 12, 13 en 14)
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BEELDEN DOOR J EL L E  KOREVA AR
Op het kloosterterrein zijn beelden te zien 

van kunstenaar Jelle Korevaar. Met deze 

‘machines’ brengt Jelle emoties in beeld 

en toont hij de manier waarop mensen 

functioneren, vertelt hij. “Ik maak gebruik 

van de metaforische mogelijkheden van 

bewegende toestellen, maar mijn werken 

hebben ook te maken met techniek, 

circulaire economie en natuur. Ik probeer 

reuring te brengen met mijn werken. Ik 

gebruik vormen die uitdagen om na te 

denken over existentiële vragen. In deze 

tijd waar de kennis van machines, robotica 

en een hele reeks digitale technieken een 

vlucht neemt, is mijn werk denk ik zeer 

actueel.”

Sociale thema’s 

komen vaak terug 

in wat Jelle maakt. 

“Mijn werk ontstaat zowel vanuit liefde 

voor de religieuze gemeenschap als zijn 

teleurstelling daarin. De aanwezigheid 

van God is voor mij een feit. Echter, als 

christen vraag ik me af hoe ik me als 

kunstenaar moet verhouden tot deze God. 

Deze filosofische zoektocht laat mij niet 

los en is terug te zien in mijn machines. 

Ik wil dat mijn publiek meedoet en hoop 

door gesprekken met mensen tot nieuwe 

inzichten te komen.”
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KL OOST ERG AME
Het Kloosterfestival openen we dit jaar met een heuse 

Kloostergame! De kloostergame is een leuke interactieve 

manier om het klooster, het omliggende terrein en elkaar een 

beetje te leren kennen. In kleine groepjes loop je een ronde 

langs circa vijftien highlights in- en rond het klooster. Bij elke 

plek blijf je zo’n vijf minuten staan om daar een challenge 

uit te voeren, interessante informatie te lezen of te horen 

van iemand die daar staat. Je zult op je ronde religieuzen, 

bewoners van de woongemeenschap en gidsen ontmoeten. 

We hopen dat je aan het einde van de route een aardig beeld 

hebt gekregen van deze prachtige plek en haar historie.

Vergeet je mobiel niet mee te nemen en check de plattegrond 

achter in dit programmaboekje! Een game is geen game 

zonder winnaar….

M UZ I EKOPT RED EN  STR OHALM BV
De BV van van liedjeszanger Ben 

Kraaijeveld was de afgelopen jaren wat 

je noemt een ‘slapende’ BV. Gelukkig 

is het voor dit type onderneming geen probleem om 

rustig en verstild voort te kabbelen naar bijvoorbeeld een 

kloosterfestival.

Strohalm BV staat voor liedjes en verhalen met een kop en een 

staart. Over fietsen, verdwaalde voetballers, verloren liefdes, 

grote auto’s en aanverwante onderwerpen. Eenvoudig, maar 

in wisselende samenstellingen ondersteund door andere 

muzikanten - dit keer viool. Alledaagse deuntjes waar je over 

een paar weken onverwacht nog eens flarden van meezingt. In 

het Nederlands, welteverstaan.

1

2

Donderdag

15.30 uur

De Grote Kap

Donderdag

20.00 uur

Tarp
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LAN CERI NG  DOORL OPEN D GEBEDSMON U MEN T  
DOOR ANDRÉ  B I KKER
Gebedsmonument met gebedsduiven en lichten. Het 

gehele programma kunnen bezoekers bouwen aan een 

gebedsmonument door te Bamboestieken. In deze constructie 

kunnen olielampen worden gehangen die s’ avonds worden 

aangestoken als teken van de gebeden van de bouwers. Deze 

gebeden kunnen ook worden uitgeschreven op papier. Van 

dit gebedspapier wordt een origami duif gevouwen. Deze 

gebedsduiven worden samen met de lichten ophangen in het 

gebedsmonument.

LOU NG E  –  CAFÉ  M ET  D J  EMIEL  EN  WILMA
Emiel zorgt met zijn old-school vinyl voor relaxed 

achtergrondmuziek. En als je zin hebt om een dansje te doen 

kan hij je hierin voorzien van passende muziek. De meest 

diverse muziek is te vinden in zijn platencollectie, dus wie 

weet ontdek je tijdens het luisteren wel een nieuwe toffe 

artiest…

En bij de bar kan je bij Wilma terecht 

voor een goed kloosterbiertje of een 

lekkere cappuccino.

3

4

Donderdag

20.00 uur

De Grote Kap

Donderdag en 

vrijdag

22.30 uur

De Grote Kap
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F I T R AT E  DOOR IMR E  VAN  DE  GEER
De vrijdag goed beginnen door even 

lekker te bewegen onder leiding van Imre 

van de Geer onze eigen fit-master. Even 

de spieren losmaken, je ademhaling voelen en zo op een heel 

ontspannen manier deze mooie dag starten.

VOG EL S  L U I ST E R EN  DOOR  ER IK  MEN SON IDES
Erik Mensonides, is in het dagelijkse leven docent bouwkunde 

bij hogeschool Windesheim en wandel (natuur) coach 

voor jong volwassenen. Verder is hij vrijwilliger bij de 

Vogelsbescherming en waarnemer bij Sovon vogelonderzoek. 

In de binnenstad van Deventer runt hij samen met nog 

iemand een yoga winkel en studio.

Over het programma schrijft hij: “In dit 

letterlijke earlybirdprogramma gaan we met 

een kleine groep van circa twaalf  personen 

op 1,5 meter, genieten van het dawnchorus, 

een wandeling van 45 minuten waarbij ik 

kort vertel over het vogelrijk, hoeveel soorten herken jij? En 

..welke vogels hoor je? Met je eigen zintuigen kun je vogels op 

verschillende manieren waarnemen, aan de hand van sporen, 

veren, geluid, op zicht, gedrag en herkennen van biotopen. 

Dit is een ideale manier om uit je hoofd te komen en de natuur 

intens te beleven….”

G ODLY  PL AY  DOOR  BR .  DOMIN IEK  DER AEVE
Dominiek Deraeve is pater Salesiaan van Don Bosco. Deze 

congregatie richt zich speciaal op jongeren. In Nederland 

en Vlaanderen zijn 160 organisaties aan Don Bosco gelinkt. 

Dominiek Deraeve is gevraagd of hij het prachtige huis in 

Assel (bij Apeldoorn) wil gaan leiden. Op deze Klooster-

Xperience zal hij een workshop Godly Play verzorgen, dat is 

een creatieve manier om een bijbelverhaal te beleven. Laat je 

verrassen!

5

6

7

Vrijdag en 

zaterdag

6.45 uur

Buiten bij de 

Grote Kap

Vrijdag en 

zaterdag

6.45 uur

Buiten bij de 

Grote Kap

Vrijdag

9.45 uur

Refter
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MEDI T EREN M ET  M EISTER  EK C HAR T  
DOOR Z R.  M ARG A Z WIGGELA AR
Marga Zwiggelaar o.p. is novice bij de Dominicanessen 

van Neerbosch in Nijmegen. Zij zal naar aanleiding van 

tekstfragmenten van haar dominicaanse held Meister 

Eckhart een meditatiegroep(bege-)leiden. 

Meister Johannes Eckhart van Ocheim – 

niet te verwarren met die andere Eckhart, 

Eckhart Tolle –leefde van ongeveer 1260 tot 

ongeveer 1328. Van hem zijn heel wat preken 

en levenslessen bewaard gebleven. Hij was 

theoloog, filosoof en mysticus. Na een korte inleiding over 

wie Meister Eckhart nu eigenlijk was, gaan we met een paar 

van zijn uitspraken op een meditatieve manier aan de slag. Je 

zult merken dat mediteren niet alleen betekent dat je stil zit, 

maar dat je soms juist moet bewegen. Net als Meister Eckhart.

LABYRI NT H L EREN L O P EN  DOOR  N ADIA  K R OON
Nadia Kroon (1989) heeft theologie gestudeerd aan de 

Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit. Ze was 

tot voor kort een protestantse zuster bij de Augustinessen van 

Sint Monica. Nu is ze bezig met de overstap naar een meer 

contemplatief klooster. Ze blogt op www.kloosterwereld.nl en 

werkt aan een boek over haar kloosterervaringen met als titel 

‘Non in de bus’, verwacht in november.

Workshop: In de Middeleeuwen kwamen ze ineens 

overal op: labyrinten. Men gebruikte ze om in 

eigen stad of dorp een kleine pelgrimage te maken. 

Door de rustige cadans van het wandelen en met 

enkele handvaten die je bij de workshop leert, kom 

je al snel tot rust. Ideaal om na te denken over een 

levenskeuze, te bidden of gewoon even alles los te laten. Voor 

wie wil, is er gelegenheid om aan het einde na te praten.

8

9

Vrijdag

9.45 uur

Buiten

Vrijdag en 

zondag

9.45 uur

Tweede Binnentuin
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L EVEN EN SPI R ITU AL ITE IT  VAN  C ATHAR IN A VAN  SIENA  
DOOR NOVI CE  MAR IEK E  AL
Deze workshop wordt gegeven door Marieke Al, novice bij de 

zusters Dominica-nessen van Neerbosch.  

Over de workshop schrijft zij: “Als we het hebben over een 

goede God, moeten we kunnen uitleggen wat God goed 

maakt. We lezen enkele fragmenten uit “De Dialoog” van 

Catharina van Siena, een van de grootste vrouwen uit de 

kerkgeschiedenis. Daarna wisselen we onze eigen 

gedachten erover uit. In haar mystieke gesprek met 

God laat Hij haar Zijn goedheid kennen en erover 

nadenken. Haar inzicht werd zo sterk gevonden dat 

zij tot een van de vier vrouwelijke kerkleraressen is 

uitgeroepen. Samen nadenken over God is kloosterlijk”

10

Vrijdag

9.45 uur

Bibliotheek

Vrijdag

13.30 uur

Zaterdag

13.30 uur en 

15.30 uur

11

13

12

14

KOKEN I N  DE  KLOOSTER K EU K EN

W ERKEN I N  DE  MOESTU IN

ONDERHOUD A AN  HET  GEBOU W

KOORREPET I T I E
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HAK J E  E I G EN J EZ US BEELD  DOOR  AN DR É  BIK K ER
André Bikker (1967) is ondernemend kunstenaar. Hij werkt 

zoals hij zelf ‘zegt’ “op het snijvlak van Hemel en aarde, 

bewegend op het kruispunt waar mens en beeld elkaar 

raken”. Opgeleid als grafisch vormgever in 1990 start zijn 

leven als zelfstandig ondernemer, door de oprichting van 

‘zijn’ ontwerp studio Servion in Arnhem. Na 6 jaar en een 

sabbatjaar maakt hij een omslag naar het jongerenwerk. Zo 

werkte hij voor Youth for Christ Nederland en de PKN. 

Tegenwoordig is hij kunstenaar (www.gravuur.nl), 

trainer, gastdocent en runt hij samen met zijn vrouw 

Joke een Bed & Breakfast (www.demamalou.nl).

De workshop: Uit gasbeton hakken we ons 

persoonlijke beeld van Jezus. Zichtbaar maken van wat er al 

binnen in jouw leeft. Misschien breek je wel met een voor 

jouw versleten beeld. Het eindbeeld is niet belangrijk het gaat 

om de ‘worsteling’ met het materiaal en je opnieuw laten 

inspireren door Jezus Messias.

KLO OST ER  OP  W I EL EN  —  IN  GESP R EK  MET  R EL IG IEU ZEN
Het klooster op wielen biedt een unieke ervaring aan de 

festivalbezoeker. Gewoon.. om even bij te komen…een 

kaarsje te ‘branden’ en van kunst te genieten. Een unieke visit 

aan de rustgevende kloostertuin mag je niet missen. Daar is 

een parcours uitgezet om dichter bij je eigen levensverhaal 

te komen. Uniek is de mogelijkheid om op deze plek ook 

met religieuzen het gesprek aan te gaan. Altijd al eens willen 

weten wat een monnik beweegt om in een klooster te wonen? 

Dit is de kans om te vragen hoe hij tot deze keuze is gekomen 

en te horen wat het hem brengt. Of wat betekent het voor een 

zuster haar hele leven in dienst te stellen van God? Wat houdt 

dat dan in? Wat kan jij daar van leren? Heel hartelijk welkom!

DOE  J E  E I G EN DI NG  –  VR I JE  T I JD

16

15

17

Vrijdag

15.30 uur

Buiten

Vrijdag

15.30 uur

Klooster op Wielen

Zaterdag

13.30 uur en 

15.30 uur

Klooster op Wielen

Vrijdag

15.30 uur

Zaterdag

13.30 uur en 

15.30 uur
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Vrijdag

20.00 uur

Tarp

Zaterdag

9.45 uur

Kapittelzaal

OPT REDEN B URGEON
Burgeon bestaat uit zes eigenwijze muzikanten die hun 

liefde voor akoestische muziek energiek combineren met een 

gedurfde zoektocht naar het leven. In ieder optreden trekken 

ze allerlei (snaar) instrumenten uit de kast om het optimale 

geluid de boxen uit de laten spatten. Met twee zangeressen, 

drie gitaristen en een drummer heeft de band alles in 

huis om op de Klooster-Xperience voor een feestje te 

zorgen. Door de akoestische muziekstijl met tinten van 

country en folk in combinatie met een grote variatie aan 

instrumenten wordt een karakteristieke sound gevormd, 

door de band ook wel ‘wooden sound’ genoemd. 

Net zoals hout, dat nooit stopt met vormen, is geen enkel 

nummer ooit écht helemaal uitgegroeid en laten ze zich altijd 

weer opnieuw inspireren. Hierdoor is ieder optreden uniek!

M ONNI K Z I J N  D OOR  BR .  ALBER IC  
(KL OOST ER  SCHIER MON N IKOOG)
Abt Alberic Bruscke, jaren geleden verliet hij zijn baan bij een 

verzekeringsmaatschappij en trad toe tot de Cisterciënzer 

abdij Sion in Diepenveen. In 2015 verhuisden de monniken 

naar Schiermonnikoog om daar een nieuw klooster te 

bouwen. Deze zomer is br Alberic terug op 

Nieuw Sion en wil hij ons in zijn workshop 

meer vertellen over ‘Monnik zijn’.

Over deze workshop schrijft broeder Alberic 

“ Mijn leven als monnik begon hier in deze 

abdij. Ik (64) was toen twintiger en leerde volop van de 

monniken van destijds. De abdij bood echter geen toekomst. 

Op zoek naar een nieuwe plek zijn we door een zeef gehaald: 

veel viel weg, monnik zijn bleef over. Monnik zijn, in een 

toekomstbestendige vorm, is ook wat we willen aanbieden 

met ons nieuwe kleinschalige klooster. In deze workshop 

staat mijn persoonlijke verhaal in dienst van jouw verhaal. 

Wie weet leer je er iets uit voor je eigen leven. 
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Zaterdag

9.45 uur

Buiten

Zaterdag

9.45 uur

Refter

Zaterdag

9.45 uur

Bibliotheek

REIS G ENOT EN;  HOE  NU  VER DER  DOOR  JOHAN  TER  BEEK
Johan ter Beek is theoloog en al jarenlang betrokken bij 

vernieuwende vormen van kerk-zijn. Voor de PKN houdt hij 

zich bezig met monastieke initiatieven voor jongeren en jong-

volwassenen.

Over de workshop: Hoe kun je geloof een plek geven in je 

leven? Die vraag laat Johan ter Beek niet los. Hij denkt na over 

nieuwe manieren om dit te doen en lanceert nu ‘Reisgenoten’: 

geen nieuwe kerk, geen instemming vereist met bepaalde 

geloofsdogma’s, maar samen oefenen voor de nieuwe wereld 

zoals Jezus die voor ogen heeft. Met Reisgenoten willen we 

het ‘nieuwe’ christendom praktisch vormgeven. Terwijl we 

onderweg zijn naar het koninkrijk van God wordt er in jouw 

leven steeds meer zichtbaar van de nieuwe schepping.

MEDI TAT I E  DOOR FR ATER  N IEK  HAN C K MAN N
Frater Niek Hanckmann is een van de fraters van 

Tilburg, lid van het generaal bestuur en een oude 

bekende van het kloosterfestival. Op zaterdagochtend 

verzorgt Niek een workshop over christelijke 

meditatie.

LECT I O  DEVI NA –  DOOR  BR OEDER   R U U D P R AGT
Broeder Ruud Pragt, gewerkt als parochiepastor in 

Zutphen, Apeldoorn en Zevenaar. Als pensionado gewerkt 

bij Don Bosco in Assel (HoogSoeren). Nu alweer 4 jaar in 

KloosterSion als poortwachter, kloostergids, voorganger, 

retraiteleider en klusser. 

Over de workshop: Lectio Divina is een geweldige methode 

om woorden niet alleen te lezen met je hoofd maar te 

ontdekken vanuit welke bezieling ze doorverteld en 

opgeschreven zijn. Vooral onze tijd daagt uit om het 

hart aan bod te laten komen. Steeds weer mooi om zo 

oude woorden weer tot leven te brengen.
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Zaterdag

13.30 uur en 

15.30 uur

Buiten

Zaterdag

13.30 uur en 

15.30 uur

Buiten

G R AVUREN EN ZO  Z IEN  N A AR  JE  Z IEL  DOOR  AN DR É  BIKKER
André Bikker(1967) is ondernemend kunstenaar. Hij werkt 

zoals hij zelf ‘zegt’ “op het snijvlak van Hemel en aarde, 

bewegend op het kruispunt waar mens en beeld elkaar 

raken”. Opgeleid als grafisch vormgever in 1990 start zijn 

leven als zelfstandig ondernemer, door de oprichting van 

‘zijn’ ontwerp studio Servion in Arnhem. Na 6 jaar en een 

sabbatjaar maakt hij een omslag naar het jongerenwerk. 

Zo werkte hij voor Youth for Christ Nederland en de PKN. 

Tegenwoordig is hij kunstenaar(www.gravuur.nl), trainer, 

gastdocent en runt hij samen met zijn vrouw Joke een Bed & 

Breakfast(www.demamalou.nl)

Over de workshop schrijft André “We kijken wat de kern is 

van ‘Vera Icon” wat is de ware afbeelding die je zou willen 

maken om je te helpen bij het bidden? Dit beeld gaan we 

branden in hout op zakformaat. Op deze manier brand jouw 

gebed in het vervolg in je broekzak.”

M UZ I KAL E  PEL GR IMAGE  DOOR  LOT TE  P EN 
Lotte Pen speelde in concertzalen in Tokio, Sint 

Petersburg, Jakarta en New York. Voordat ze met een aantal 

bands en projecten meedeed, volgde ze een klassieke 

conservatoriumopleiding die ze als bijzonder inspirerend 

beschouwt – ‘zeker als je het over componisten als Steve 

Reich, Debussy of David Lang hebt’ – maar ook als 

beperkend. ‘Wat ik leerde van pop is de vrijheid die je daar 

kunt omarmen, dat je niet de verantwoordelijkheid hebt om 

te voldoen aan de ongeschreven wetten van klassiek.’ Lotte 

Pen componeerde muziek voor o.a. jeugddansgezelschap De 

Stilte en het Tuinfeest-Literair Festival te Deventer. Op Spotify 

trekt haar muziek wereldwijd honderdduizenden luisteraars 

per maand.

Over het programma Pelgrimage: Saxofoniste Lotte Pen 

neemt je mee op een muzikale pelgrimstocht. Met een 

koptelefoon (neem je eigen oortjes en je mobiele telefoon 
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mee!) op beleef je een soundscape die tegelijkertijd dromerig, 

verstild en beweeglijk is. Een massage voor de zintuigen! 

Beleef het parcours, volg je intuïtie en vergeet de klok… ga 

mee op een pelgrimstocht die eindigt met een live concert van 

Pen.” 

Pelgrim is geen gewoon concert. Het is onderdeel van een 

totaalbeleving; de muziekwandeling Pelgrim. De deelnemers 

lopen in groepen. Ze communiceren niet met elkaar, niet 

verbaal, het liefst ook niet non-verbaal. Iedereen heeft een 

koptelefoon op met mijn muziek. De muziekwandeling 

vindt plaats in de open lucht, en heeft het karakter van een 

pelgrimage, een rite de passage.Lotte zegt: “ Ik wil mensen 

ertoe verleiden om een beweging te maken van buiten naar 

binnen. De apotheose is het live concert. Door de fysieke 

beweging ligt de focus nog meer op het luisteren. De 

beweging van de muziek en de beweging van 

het wandelen versterken elkaar, vallen samen.  

Ik speel met de tegenstelling tussen groep en 

individu. Je wandelt met zijn allen, tegelijk 

ben je door de koptelefoon alleen. Een concert 

is een collectief gebeuren. Terwijl je dit zelf 

moet het doormaken. Daar zit spanning in. Pelgrim brengt 

alles samen. Het decor is het landschap.Het publiek wordt 

zowel individueel als collectief aangesproken. De muziek is 

gecomponeerd, elektronisch en geïmproviseerd tot stand 

gekomen en erkend geen grenzen. De pelgrimage is een 

verbindend Gesamtkunstwerk”
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Zaterdag

13.30 uur en 

15.30 uur

De Grote Kap

Zaterdag

20.00 uur

Tarp

HOORSPEL  VOO R  K IN DER EN  DOOR  HEN K  EN  AN N EKE  DOEST
Henk Doest is pianist, producer en liedjesschrijver. Anneke 

Doest is theatermaker, schrijfster en actrice. 

In de afgelopen ‘gekke maanden’ hebben ze voor het eerst 

de handen ineengeslagen en samen iets nieuws gemaakt: De 

Bijbel om je oren: een hoorspel over een Bijbelverhaal. 

De Bijbel om je oren is een hoorspel 2.0 over een 

Bijbelverhaal. Met checkvragen, nieuwe liedjes en spannende 

vertelling. Hier op het kloosterfestival is het verhaal over 

Daniel te beluisteren. Speciaal voor kinderen tussen de 6-100 

jaar en zeker ook tof om dit bijv. als gezin te doen. 

Tijdens deel 1 hoor je de avonturen van Daniel en zijn 

vrienden, gebaseerd op hoofdstuk 1 van het Bijbelboek. In 

deel 2 hoor je hun avonturen gebaseerd op hoofdstuk 2 en 3 

van het Bijbelboek.  Stap (weer) op een nieuwe manier in het 

bijbelverhaal over Daniel. En nadien zijn er leuke creatieve 

verwerkingsopdrachten om te doen.

M UZ I EKOPT RED EN  JOHAN  JER AS -  S IN GS C HAR LES  WESLEY
Singer/songwriter Johan Jeras vertolkt op karakteristieke 

wijze het werk van de legendarische hymnschrijver Charles 

Wesley (1707-1788).Charles Wesley, schrijver van bijna 9.000 

‘hymns & sacred poems’ leidde een bewogen leven in een 

periode die later ‘The Great Awakening’ is gaan heten.

Jeras zegt over zijn muziek: “Wanneer je 

luistert naar de songs kun je invloeden 

van folk, klassiek, hymns en indie singer/

songwriter-stuff horen. Ik hoop oprecht dat 

je op mag gaan in de muziek en iets van de 

bezieling mag proeven waarmee het gemaakt is.” Verwacht 

muziek in de lijn van illustere singer-songwriters zoals Sufjan 

Stevens, Over the Rhine en Ben Howard. Meer info:  www.

johanjeras.com
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Zaterdag

22.30 uur

Kloosterkerk

Zondag

9.45 uur

Kloosterterrein

ORG EL CONCERT  DOOR HEN K  DOEST
Over de artiest Henk Doest: ”Klein Henkje liep al met zijn 

oren dicht na de kerk richting huis: om het muziekje van de 

organist niet te vergeten wat hij speelde na de dienst. Dat 

beeld van nieuwe dingen horen en toepassen in je eigen spel 

is nooit meer veranderd. Via het klassieke kerkorgel naar 

Jazz, Black Gospel (Edith Casteleyn), Progressieve Rock 

(Neal Morse) naar subtielere muziek als: Dichtbij Pasen, Elise 

Mannah, Over schapen enzo, Willeke Alberti etc. 

In de laatste jaren is het produceren erbij gekomen: Nieuwste 

albums van Elise Mannah en Martin Brand. Ook de laatste 

voorstellingen van Timzingt heeft hij samen met Tim de 

muziek voor gemaakt. En vergeet Trinity natuurlijk niet: een 

muzikale familie die je omarmt, waar je gitaarsolo’s 

voor 1000 man speelt (als je er maar in gelooft), de 

mooiste momenten op en naast het podium beleeft, 

en waar je de toetsen en de accordeon in mag spelen 

voor hun nieuwe liedjes. En op zaterdagavond tijdens 

de KloosterXperience een solo orgelconcert, ach ja, 

waarom ook niet...”

Neem je slaapmatje en dekentje mee naar de Kloosterkerk en 

laat je meevoeren door dit te gekke sfeervolle orgelspel.

VERHA AL  –  WANDEL I NG MET  P ETER  DU LAER T
Peter Dullaert  is directeur van Klooster Nieuw Sion, een 

getijden-gemeenschap in Diepenveen. ‘Ik kom hier al vanaf 

mijn zeventiende, toen de trappisten hier nog waren. Ik ben 

vergroeid geraakt met het klooster en ben hij omschrijft 

zichzelf als “ongeneeslijk katholiek”

Peter geeft ons een rondleiding door ‘zijn 

tweede huis”. Samen met hem zwerven we 

door de eindeloze gangen van het klooster 

en horen we de prachtige verhalen van de 

bewoners van toen en nu…
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Zondag

9.45 uur

Bibliotheek

DE  M ONNI KEN VAN  K LOOSTER  N IEU W SION  
–  DE  DOCUM EN TAIR E 
Samen kijken we naar het verhaal van de laatste monniken 

die hier op het Klooster Nieuw Sion woonden. De KRO-

documentaire ‘ De terugkeer van de monniken naar Schier’ 

won een belangrijkste prijs voor katholieke en protestantse 

tv programma’s in Europa. De documentaire, die gemaakt 

is door Anne Christine Girardot en John Gruter, vertelt het 

verhaal van de trappisten van het klooster Sion die de moed 

hebben om te verhuizen naar Schiermonnikoog en daar 

helemaal opnieuw te beginnen. De internationale jury die 

de prijs toekende was unaniem in haar keuze en prees de 

documentaire voor haar visuele vorm, sterke karakters en 

keuze voor het belangrijkste thema in een mensenleven: 

durf je te veranderen en het vertrouwde los te laten en te 

investeren in de toekomst.. ‘Het is bijzonder dat een klein 

verhaal van acht monniken in één van de kleinste Europese 

landen uitdrukking geeft aan wat in veel landen gebeurt met 

het religieuze leven. Tegelijkertijd bieden deze monniken 

een boodschap van hoop’ , aldus maakster Anne Christine 

Girardot .De documentaire werd voor de eerste keer 

uitgezonden eind december 2015 en markeerde daarmee 

het afscheid van omroep RKK, een van de kleine religieuze 

zendgemachtigden die toen opging in de KRO.
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GETI JDEN
 

In een klooster heten die vieringen ‘getijden’. Ze komen en gaan als de getijdenbeweging 

van eb en vloed.

Morgengebed  08.00 uur 

Middaggebed 12.00 uur 

Avondgebed  18.00 uur 

Nachtgebed  21.30 uur

De getijden hebben steeds dezelfde opbouw. Het gebed staat daarin centraal. Tijdens 

dit Kloosterfestival wordt in de getijden een leesrooster gevolgd. Stilte is een belangrijk 

element in de getijden. Het bevordert de rust en concentratie. Houd haar in ere en probeer 

haar niet te verbreken.

In de nacht van zaterdag op zondag is er om 3.30 een nachtgebed – een unieke ervaring; ontdek dat je 

geest meer wakker en ‘open’ is dan je zou verwachten! 

DE  GET I J DEN W ORDEN B EGELE ID  DOOR  T WEE  C AN TOR S 

Christiaan Winter, heeft alle edities van het Kloosterfestival meegemaakt. Christiaan 

Winter is stadsbeiaardier van Alkmaar, docent aan de Nederlandse Beiaardschool – HKU 

en voorzitter van Beiaardcentrum Nederland. Daarnaast is hij dirigent van het Amsterdams 

vocaal ensemble Duodektet en het Haarlems kamerkoor Tout Venant en werkt hij als 

promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam aan een dissertatie over de invloed van 

het compositorische werk van Willem Vogel. Van 1998 tot 2009 was Christiaan Winter 

programmamaker bij de NCRV-radio en van 1996 tot 2018 kerkmusicus van de Oude Kerk 

te Amsterdam.

Jan Willem van Holst, lid van de woongemeenschap Nieuw Sion.
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R APARI UM
 

Een klooster is een plek om dichterbij te komen. Dichter bij jezelf, dichter bij anderen, 

dichter bij de Ander. Als je intrad in een klooster van de Moderne Devotie - een 

kloosterbeweging uit de vijftiende eeuw, die haar basis had in de IJsselvallei - kreeg je een 

‘rapiarium’. Een opschrijfboekje. De lege bladzijden in het programmaboekje zijn ook 

bedoeld voor jouw eigen aantekeningen. Schrijf op wat jij waardevol vond. Een regel uit 

een schriftlezing in de Kloosterkerk, een zinsnede uit een lied, een wijs woord tijdens 

een workshop, een inzicht dat je zomaar te binnen schiet als je even door een kruisgang 

dwaalt...Koester die oude traditie, en ga er na dit Kloosterfestival mee verder, elke dag 

een zinnetje. Je zult zien: eind 2020 -als je misschien wel te gast bent op de volgende 

Wintereditie van het Kloosterfestival -herlees je je eigen rapiarium, en ontdek je een uniek 

spiritueel portret.
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