De geboorte van een
toekomst

en de zoektocht naar een bestaan
op Schiermonnikoog
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NB Dit papier werd uitgereikt tijdens onze eerste presentatie aan de eilandbewoners in januari 2016.

PRESENTATIE MONNIKEN SCHIERMONNIKOOG

Van links naar rechts: brs. Vincentius, Romero, Paulus, Columba, Jelke, Aloysius, Alberic. Br.
David (kluizenaar) staat niet op de foto. Brs. Romero, Columba, Aloysius en David verblijven
in Westmalle tot het nieuwe klooster klaar is.

Wie zijn we en wat willen we?
1. We zijn gewone huis- tuin en keukenmonniken.
2. We willen graag goede relaties met de inwoners van het eiland.
3. We vormen een kleine gemeenschap. Ons doel is: dieper de relatie met God te beleven,
zowel door iedere monnik als door ons allen tezamen. We geloven dat dat uiteindelijk
een echt heilzame bijdrage is aan mens, wereld, schepping.
4. Onze dag begint om 04.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
5. Elke dag wordt besteed aan
• gezamenlijk gebed (± 4 uur),
• arbeid (± 4 uur) (niet op zon- en feestdagen)
• stille tijd voor ieder persoonlijk (± 4 uur)
• gemeenschappelijke maaltijden, onderricht etc (± 4 uur)
• voor slaap blijft dan nog 8 uur over
6. Onze bijdrage aan het eiland ligt –vermoeden wij- niet zozeer in wat we DOEN maar in
wat we ZIJN.

7. Goed om te weten: hier op Schiermonnikoog waren het vooral cisterciënzer
lekenbroeders die actief waren. Lekenbroeders waren religieuzen die arbeid als roeping
hadden. Het werk voor het klooster vulde hun leven.
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8. Koormonniken stonden heel veel en heel lang in het koor te bidden, terwijl
lekenbroeders de hele dag aan het werk waren.
9. In 1965 zijn koormonniken en lekenbroeders opgeheven. Iedere broeder is nu monnik en
de dagorde is in balans, met een goede verdeling tussen gebed en werk.
10. Eenzaamheid is van groot en positief belang voor ons. Juist in de eenzaamheid kan ieder
zijn relatie met God uitdiepen.
11. We zijn tegelijk ook gemeenschapsmonniken, we leven als groep. Ons leven vraagt om
een eigen sfeer en beslotenheid, zoals ook een gezin een eigen sfeer en beslotenheid
nodig heeft.
12. We herkennen ons wel een beetje in de eilandbewoners hier: ook een ‘gesloten’ groep
waar je niet zomaar binnen kunt komen, maar die niet onvriendelijk of ongastvrij is,
integendeel. De eilandbewoners ervaren we als open en hartelijk. Eilandbewoners
hebben net als wij weet van wat het is om in een gemeenschap te leven: onderlinge
afhankelijkheid, saamhorigheid, je eigen plek zien te houden, respect voor elkaars
eigenheid, inzet voor het grotere geheel. We zijn geen stadse mensen die op zichzelf zijn,
individualistisch, en die de lasten van een gemeenschap schuwen.
13. We willen de eilander gemeenschap respecteren en we hopen dat de eilander
gemeenschap onze gemeenschap wil respecteren. Volgens ons kan daar voor beide
partijen veel goeds uit voortkomen: voor Schiermonnikoog een grotere
aantrekkingskracht van het eiland door de aanwezigheid van een klooster en monniken,
voor ons het rustige en stille bestaan waarin diepgang kan gedijen.
14. We zijn monniken – dat is universeel menselijk. Meer specifiek zijn wij christenen,
cisterciënzers, rooms katholiek.
15. We voelen ons thuis in dit noordelijke bisdom. Mgr. Gerard De Korte, de [voormalige]
bisschop van Groningen–Leeuwarden, komt uit Utrecht, sommigen van ons kennen hem
persoonlijk. In de open en oecumenische geest die hij voorstaat kunnen wij ons goed
herkennen.
16. Economisch willen we graag iets doen wat bij ons past en wat een bijdrage levert aan het
eiland. We staan hier nog aan het begin van een proces. We hebben goede adviseurs die
ons helpen om iets te ontwikkelen. We hopen op vruchtbare samenwerking, synergie
met alle betrokkenen (eilandbewoners, eilandgasten, bestuurlijke organen). We hebben
op dit moment nog geen idee van wat het gaat worden.
17. Ons nieuwe klooster: we hebben inmiddels al tientallen locaties onderzocht in
Nederland. Onze zaakwaarnemers zijn op onderzoek naar een geschikte locatie hier op
het eiland. We weten inmiddels dat er talloze redenen zijn waardoor een locatie, hoe
mooi ook, kan afvallen als mogelijkheid voor ons.
- 13-

Alle foto’s: Ilja Zonneveld (Schiermonnikoog),
behalve pag. 12: Rob Oostenrijk (Deventer).

Monniken Schiermonnikoog
monnikenschiermonnikoog@gmail.com
www.kloosterschiermonnikoog.nl
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