
 

Terugblik twee jaar pionieren Weilandklooster 
 
Dubbele missie: Groen geloven 
Inmiddels zijn we alweer twee jaar onderweg met pioniersplek het Weilandklooster. 
Het waren twee enerverende jaren waarin we veel hebben gedaan, uitgeprobeerd, 
geleerd, gepraat en gelachen. Want naast het serieuze van het opstarten van een 
pioniersplek, is het ook gewoon heel leuk. Met uiteenlopende activiteiten op het 
snijvlak van zingeving en aandacht voor de schepping richten we ons op drie 
doelgroepen; jonge zinzoekers (18-30 jaar), mensen met een beperking en mensen 
binnen (en buiten) de kerk die zich willen verdiepen in groene theologie en 
duurzaamheid.  
 
Deelnemer jongerenweekend: “Ik kom allang niet meer in de kerk en ik zie 
mezelf ook niet als gelovig, maar tijdens het zingen rond het kampvuur werd ik 
geraakt door de Taizé liederen die we zongen.”  
 
Je zou kunnen zeggen dat we een dubbele 
missie hebben. We willen het 
maatschappelijke debat over duurzaamheid en 
klimaat verdiepen door het te verbinden met 
geloof en zingeving, omdat we geloven dat wij 
niet de eigenaar zijn van de aarde. 
Tegelijkertijd willen we dat ook wijzelf binnen 
de kerk de waarde van de schepping meer 
gaan ervaren en de noodzaak zien om onze 
verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Deelnemer retraite Groene genade: “Het deed me goed om samen te praten 
over ons geloof en onze gedeelde zorgen over de schepping en de toekomst 
van onze kinderen. Ik ga met nieuwe hoop terug naar huis.”  
 
Begin 2021 zijn we gestart met een gemotiveerd bestuur en pioniersteam om het 
Weilandklooster op te zetten. Het team richt zich op de inhoudelijke vormgeving en 
uitvoering van de activiteiten en het bestuur richt zich op de grote lijnen, het zoeken 
van een locatie en de financiën. Mariette Sneep en Joyce Schoon zijn als (deeltijd) 
betaalde krachten de handen en voeten van het Weilandklooster. Met de  vrijwilligers 
en deelnemers daaromheen ontstaat er langzaamaan een soort Weilandklooster 
community.       
 
Deelnemer ’inclusieve retraite’: “Ik heb genoten van de openheid en warmte, 
ook voor mij als moeder van een gehandicapte dochter is het opnieuw een 
bewustwording: je mag zijn wie je bent en dat is waardevol!”  
 
Pionieren is uitproberen, dus zijn we de afgelopen twee jaar aan de slag gegaan met 
uiteenlopende activiteiten: groene retraites, jongerenweekenden, 
theatervoorstellingen maken met jongeren en optreden in kerken door het hele land, 
maandelijkse mijmerwandelingen en het jaarlijkse natuurfeest.  
 
Community 
We maken mooie dingen mee in het pionieren. Er zijn persoonlijke ontmoetingen, er 
wordt gelachen, er zijn diepe gesprekken en er ontstaan nieuwe vriendschappen. 
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We ervaren steeds opnieuw dat er in die ruimte iets voelbaar wordt van de liefde 
tussen God, mensen en schepping en dat we bouwen aan verbinding en community. 
We zien dat gebeuren in de ontroering van het publiek tijdens het spelen van de 
voorstelling door onze jongherentheatergroep, bij een openhartig moment tussen 
jongeren rond het kampvuur, bij het in stilte schilderen in de natuur tijdens een 
retraite in het klooster, in het samen zingen van mensen 
met en zonder verstandelijke beperking tijdens een 
inclusieve retraite en in de sfeer van vrolijkheid en 
creativiteit op het jaarlijkse natuurfeest van het 
Weilandklooster. Het zijn zaadjes van geloof, verwondering 
en verdieping die geplant worden.  
 
Iemand uit het publiek bij de theatervoorstelling: 
”Bijzonder hoe je zo’n ingewikkeld en ongemakkelijk 
thema op deze manier kunt verbeelden. Het raakte me 
echt en komt veel meer binnen dan een klimaatrapport 
of een lezing” 
 
Geld en plek 
Naast het opzetten van de inhoudelijke programma’s en 
het vormen van een community is er ook veel tijd en 
energie gestoken in het zoeken van een geschikte locatie, 
fondswerving, PR en het bouwen aan een netwerk van 
samenwerkingspartners. We zijn blij met de begeleiding 
vanuit de landelijke kerk door o.a. trainingen en 
coachinggesprekken.  
We hebben in 2022 veel tijd besteed aan het onderzoeken 
van potentiële locaties rondom Gouda. Er zijn gesprekken 
gevoerd met betrokken boeren over locaties, met de 
gemeente Gouda en Krimpenerwaard over mogelijkheden 
t.a.v. bestemmingsplannen en cofinanciering. Het vraagt 
geduld en een lange adem. We hopen in 2023 een plek te 
vinden waar we daadwerkelijk kunnen landen, wortelen en 
verder groeien.  
 
Zie onze website www.weilandklooster.nl voor meer 
informatie of om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.  

 

http://www.weilandklooster.nl/

