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artikel	in	het	kader	van	“Leauwe	yn	Fryslân”	
	
	
1.	Oergong	als	een	Fresh	Expression		
	
Naast	de	Doopsgezinde	vermaning	in	Leeuwarden	is	zeven	jaar	geleden	een	Huis	van	
Bezinning	en	Bezieling	opengegaan,	genaamd	Oergong.	Vele	gemeenten	worden	kleiner.	
Vermaningen	sluiten	of	gaan	een	gezamenlijk	pad	bewandelen.	In	deze	tijd	van	krimp	en	
ook	wel	kramp	bij	de	Menisten	is	het	goed	om	een	uitzondering	op	het	krimpthema	te	
bekijken;	nl.	Oergong	als	Fresh	Expression1	naar	de	toekomst	toe.	De	Doopsgezinde	
Gemeente	Leeuwarden	heeft	het	initiatief	genomen	om	de	voormalige	kosterswoning,	
die	lange	tijd	functioneerde	als	kantoor	van	de	Friese	Doopsgezinde	Sociëteit,	een	
nieuwe	bestemming	te	geven	en	in	te	richten	als	meditatiecentrum.	
	
In	dit	artikel	voor	Leauwe	yn	Fryslân	wil	ik	stilstaan	bij	mijn	eigen	inspiratie.	Mijn	droom	
van	en	ontkiemend	verlangen	naar	een	‘huis	van	gebed’.	In	het	ontstaan	en	de	
ontwikkeling	van	Oergong	naast	de	eeuwenoude	Doperse	gemeente	(1631),	herken	ik	
mijn	verlangen	om	oude	en	nieuwe	tradities	op	positieve	wijze	met	elkaar	te	verbinden.	
Het	oude	komt	op	deze	wijze	tot	vernieuwing	en	het	nieuwe	vindt	zijn	wortels	in	het	
oude.	
	

																																																								
1	Fresh	Expression		wordt	vaak	in	samenhang	gebruikt	met	bewegingen,	die	eenzelfde	doel	nastreven	als:	
Emerging	Church,	Church	Planting,	pioniersplaatsen,	nieuwe	vormen	van	kerk	en	nieuwe	vormen	van	kerk-
zijn.		
	



De	Bijbelse	basis	voor	mijn	inspiratie	vind	ik	in	Handelingen	2,	waarbij	op	de	dag	van	
het	Pinksterfeest	de	Geest	ieder	ingeeft	om	in	vreemde	talen	te	spreken.	Later	horen	de	
Joden,	afkomstig	uit	vele	volkeren,	de	apostelen	en	leerlingen	in	hun	eigen	taal	spreken	
(Hand.	2:	3	-	8).	In	het	boek	van	Hinne	Wagenaar	Op	ús	eigen	wize2		verraste	en	
inspireerde	me	de	zin	“De	ferkundiging	giet	net	de	wrâld	oer	as	yn	in	soarte	fan	
koloniaal	meganisme...,	mar	sil	oerset	wurde	moatte	yn	‘e	taal	fan	‘e	ûntfangende	partij”,	
zeker	toen	ik	er	overdrachtelijk	in	eigen	context	naar	keek.		
In	hoeverre	spreken	we	in	de	gemeente	de	taal	van	de	ontvangende	mensen?	Spreken	
we	slechts	de	taal	van	de	kerkblijvers,	of	ook	de	taal	van	nieuwkomers,	van	zoekers	naar	
geloof	en/of	spiritualiteit?	Is	die	ruimte	aanwezig	in	de	veelal	vergrijzende	gemeenten	of	
blijft	het	een	ons-kent-ons	beweging,	die	enkel	de	eigen	taal	spreekt	en	niet	beseft	dat	de	
taal	van	de	ontvangende	partij	in	deze	postmoderne	tijd	weleens	anders	kan	zijn	
geworden?	Blijven	we	slechts	de	taal	van	de	kerkblijvers	spreken	of	zoeken	we	ook	naar	
de	taal	van	hen	die	op	zoek	zijn	naar	dat	waar	ze	nog	niet	echt	woorden	voor	hebben...?	
	
Hierin	voel	ik	me	een	volgeling	van	de	enige	Friese	kerkhervormer,	Menno	Simons	
(1496-1561),	die	na	een	eigen	groeiproces	de	kant	koos	van	de	mensen	die	zochten	naar	
een	nieuwe	eigentijdse	wijze	van	teruggaan	naar	die	oude	Bijbelse	woorden	vol	geloof.	
De	naar	hem	genoemde	Meniste	traditie	blijkt	vanouds	een	vernieuwingsbeweging	te	
zijn,	die	nieuwe	paden	is	gegaan.	Gerke	van	Hiele	schrijft	daarover	in	de	Kracht	van	een	
minderheid	3:	“De	doopsgezinden	hebben	een	indrukwekkende	geschiedenis	achter	zich.	
Zij	hebben	ook	een	mooie	toekomst	voor	zich,	mits	zij	onderweg	niet	vergeten	dat	zij	de	
erfgenamen	zijn	van	een	geestelijke	vernieuwingsbeweging	die	buiten	de	gebaande	
paden	trad	en	die	nieuwe	vormen	van	geloven	en	leven	ontwikkelde	en	gestalte	gaf.”		
	
Menno	Simons	verlangde	opnieuw	naar	die	eerste	gemeente	van	Handelingen	2:	42,		
waarbij	na	de	vermelding	dat	ongeveer	drieduizend	zich	lieten	dopen,	staat	geschreven:	
“Ze	bleven	trouw	aan	het	onderricht	van	de	apostelen,	vormden	met	elkaar	een	
gemeenschap,	braken	het	brood	en	wijdden	zich	aan	het	gebed.”	In		De	contouren	van	
een	doopsgezinde	spiritualiteit	4	lees	ik:		“Voor	de	vroege	Dopersen	werd	de	kleur	van	
hun	spiritualiteit	het	meest	zichtbaar	in	de	traditie	van	gelovigendoop,	discipelschap	of	
navolging”.	Daarbij	viel	hun	grote	Bijbelkennis	op,	hun	nadruk	op	gemeente	zijn	en	
onderlinge	verbondenheid.	Gerke	van	Hiele	beschrijft	de	Doperse	spiritualiteit	als	een	
tripolaire	spiritualiteit	met	een	beweging	naar	binnen	(persoonlijke	vernieuwing),	naar	
boven	(ontmoeting	met	God)	en	naar	buiten	(integere	en	solidaire	relaties	met	de	
naaste).		
Daarbij	herinner	ik	me	ook	de	colleges	van	professor	Sjouke	Voolstra	(1942-2004),	die	
de	Doopsgezinde	gemeenten	altijd	schetste	als	een	kloosterbeweging	zonder	muren.	In	
de	gemeente	noem	je	elkaar	broeder	en	zuster	en		in	woord	en	daad	probeer	je	dat	ook	
voor	elkaar	te	zijn.		Het	verlangen	om	midden	in	de	wereld	op	intense	wijze	te	leven	in	
relatie	met	God	en	met	je	medemensen	om	je	heen	in	integere	en	solidaire	relaties.	
Ons	Huis	van	Bezinning	en	Bezieling,	Oergong,	vindt	in	deze	oorspronkelijke	traditie	zijn	
wortels	en	wil	van	daaruit	groeien	naar	een	Huis	dat	de	taal	spreekt	van	de	huidige	tijd.	
	

																																																								
2		Hinne	Wagenaar,		“Op	ús	eigen	wize.	Sân	ferhalen	út	it	boek	Hannelingen	oer	taal	en	kultuer”,		Bornmeer	
2015,	pag.	44		
3	Gerke	van	Hiele.	“De	contouren	van	een	doopsgezinde	spiritualiteit”	in	“Kracht	van	een	minderheid.	
Doopsgezinden	in	Nederland”	onder	redactie	van	Ciska	Stark	en	Erik	Jan	Tillema,	Meinema		2011,	pag.	104	
4	Zie	Gerke	van	Hiele	pag.	86	en	88	



2.	Mijn	droom	op	Iona	
	
Waar	en	hoe	mijn	gedroomde	verlangen	is	ontstaan	en	gegroeid	
Op	11	mei	2000	verhuisde	ik	van	Utrecht	naar	Leeuwarden	en	pakte	de	dozen	uit	in	het	
pas	gekochte	dertigerjaren	huis	aan	de	Goudenregenstraat.	Op	28	mei	werd	ik	bevestigd	
als	predikante	van	de	Doopsgezinde	Gemeente	Leeuwarden.		Een	maand	later	bracht	ik	
samen	met	een	vriendin	een	week	op	Iona	door	in	een	B&Bhouse.	In	die	week	werd	ik	
op	een	ochtend	verbijsterd	wakker...ik	had	opnieuw	een	huis	gekocht	en	het	voelde	zo	
écht...	Ik	ben	die	droom	nooit	vergeten5.	Eind	april	2001	organiseerde	ik	samen	met	
Tjitske	Bongers	een	gemeentereis	naar	Iona.	Wat	schetst	mijn	verbazing,	als	ik	opnieuw	
droom	over	een	tweede	huis	in	de	Roessinghstraat.	Een	kamergenoot	uit	Rotterdam	
vertelt	dat	daar	hun	huis	van	gebed	staat.	Sindsdien	noem	ik	dat	tweede	huis,	waarover	
ik	droom:	“Huis	van	gebed”.	In	2002	verblijf	ik	drie	weken	op	Iona	en	schrijf	een	artikel	
over	deze	oude	plek	met	nieuwe	inhoud	en	haar	spiritualiteit.6	Dan	neemt	het	drukke	
gemeenteleven	van	DGLeeuwarden	me	weer	in	beslag,	tot	ik	in	2003	een	studieweek	
Mystiek	volg	bij	het	Titus	Brandsma	Instituut	in	Nijmegen.	Daar	komt	de	droom	van	een	
tweede	huis	in	een	andere	versie	terug.	Het	is	de	trigger	die	maakt	dat	ik	de	training	De	
mystieke	weg	in	pastoraat	en	begeleiding	ga	volgen.	Na	afloop	schrijf	ik	“Theologie	geeft	
kennis	over	God.	Hier:	God	gaat	een	weg	met	mij.	De	omvorming	in	liefde	heeft	mij	het	
meest	geraakt.	Ik	heb	meer	zicht	gekregen	op	Gods	weg	met	gemeenteleden.	In	het	
pastoraat	stel	ik	nu	meer	de	godsvraag.	In	de	gemeente	ben	ik	meer	gaan	doen	waar	
mijn	hart	mee	bezig	is.”	In	2004	volg	ik	de	Geestelijke	weg	bij	het	TBI...	en	ondertussen	
heb	ik	thuis	een	meditatie-hoek	ingericht.	Enkele	jaren	later,	in	2007,	volg	ik	een	
Intensieve	meditatietraining	in	Hydepark	en	start	in	het	kader	van	die	training	een	
meditatiegroep	in	de	eigen	gemeente.	Zowel	jongeren	als	ouderen	geven	zich	op	om	
samen	verschillende	Christelijke	meditatievormen	te	verkennen.	Deze	meditatiegroep	
blijft	bestaan	en	na	de	training	Leiding	geven	aan	een	Levend	Lichaam,	eveneens	in	
Hydepark,	besef	ik	dat	het	tijd	wordt	om	werkelijk	vorm	te	geven	aan	die	droom	rond	
een	“Huis	van	Gebed”.		
Een	factor	van	grote	betekenis	daarin	is	ook	het	plotselinge	overlijden	van	mijn	88-
jarige	moeder	in	de	zomer	van	2009.	Een	week	daarna	het	plotselinge	overlijden	van	de	
secretaresse	van	de	FDS.	Twee	elkaar	rakende	vragen	kwamen	naar	voren:	Vanwege	de	
zorg	om	mijn	moeder	hoef	ik	niet	meer	in	Friesland	te	blijven,	zal	ik	solliciteren	naar	
elders	in	het	land?	Nu	het	FDS-kantoor	leegstaat	en	een	nieuwe	secretaresse	haar	werk	
thuis	kan	uitvoeren;	wat	doen	we	als	DGgemeente	met	die	vrije	ruimte	naast	de	kerk?		
En	ineens	was	daar	het	gesprek	met	KR-lid	Gatske	Koning,	die	me	vroeg:	“Zou	het	
leegstaande	FDS-kantoor	jou	de	ruimte	kunnen	bieden	om	hier	je	droom	te	realiseren?”	
Vanaf	dat	moment	kwam	alles	in	een	stroomversnelling.	In	plaats	van	een	DG-
bibliotheek	of	studentenhuis	gaf	de	kerkenraad	de	voorrang	aan	een	Huis	van	Stilte	en	
Gebed.	Ik	heb	studieverlof	genomen	om	een	plan	op	te	stellen	en	op	eerste	advent	2010	
heb	ik	deze	droom	in	de	gemeente	gebracht.	Het	thema	was	“Waar	droom	je	van?	
Waken,	wachten,	verlangen...”	Ik	vertelde	in	de	overdenking	van	mijn	persoonlijke	

																																																								
5	Carl	Gustav	Jung	ziet	de	droom	als	uiting	van	het	onbewuste.	Volgens	Jung	kunnen	dromen	soms	een	vrij	
directe	boodschap	geven.	Ook	het	Bijbelse	verhaal	vertelt	van	velerlei	dromen,	die	in	de	toekomst	waarheid	
werden	en	de	mensen	richting	gaven...		
6	“Iona,	Een	oude	plek	met	nieuwe	inhoud”.	Eigen	artikel	in	“Geschiedenis	maken,	vrijzinnigen	geloven	
verder”	onder	redactie	van	Chris	Doude	van	Troostwijk	en	Johan	Blauw,	Vrijzinnige	Beraadsdag.	Amsterdam,	
5	april	2003		
	



droom	en	dat	we	met	de	kerkenraad	plannen	maakten	voor	een	Huis	van	Gebed,	dat	een	
brugfunctie	zal	krijgen	tussen	onze	gemeente	en	de	stad.	Dankzij	het	vertrouwen	van	de	
voorzitter,	de	ruimte	gevende	penningmeester,	de	gastvrije	koster	en	de	zeer	creatieve	
kerkmeester,	die	de	gebedsruimte	stijlvol	heeft	ingericht,	kon	Het	Huis	van	Bezinning	en	
Bezieling	eind	2011	geopend	worden.	
	
3.	Hoe	mijn	gedroomde	verlangen	vorm	heeft	gekregen	
	
Inrichting	en	opening	Oergong	
In	januari	2011	hebben	we	contact	gelegd	met	Leo	Fijen	en	hem	de	vraag	voorgelegd	of	
hij	ons	Huis	van	Bezinning	en	Bezieling	zou	willen	openen	met	een	lezing.	De	datum	
werd	gepland	op	6	november	in	de	maand	van	de	Spiritualiteit.	Met	de	toezegging	van	
Leo	Fijen	werd	hij	de	stip	op	de	horizon;	op	die	dag	moet	de	inrichting	klaar	zijn.	
Als	doelstelling	formuleerden	we:	“Een	venster	op	de	wereld	zijn	en	een	brugfunctie	
vervullen	tussen	onze	Doopsgezinde	gemeente	en	de	binnenstad	van	Leeuwarden	en	
omgeving”.	Voor	de	zoekende	mens	van	vandaag	willen	we	naast	de	kerkdiensten	ook	
via	een	nieuwe	taal	mensen	bereiken	en	andere	vormen	aanbieden,	zoals	stilte	en	
christelijke	meditatie.	Mensen	zoeken	naar	onthaasting,	herbronning	en	bezinning,	en	
die	hebben	wij	als	Dopersen	volop	in	de	aanbieding.	Onze	kracht	is	de	ondogmatische	
omgang	met	de	bijbel,	de	soberheid	en	stilte	van	onze	woorden	en	daden.	Mensen	
kunnen	hiermee	ruimte	en	diepte	scheppen	in	hun	leven.	
Onze	begaafde	kerkmeester	heeft	de	voormalige	kantoorruimte	(3,5	bij	4,5	meter)	met	
stilte	en	aandacht	ingericht.	Door	op	de	wanden	de	kleuren	van	het	Wad	in	de	nevel	aan	
te	brengen,	ademt	de	ruimte	intimiteit	en	innerlijke	rust	uit.	Een	verlaagd	plafond	met	
spotjes	geeft	de	rustieke	sfeer	van	het	zitten	onder	een	sterrenhemel	(denk	aan	
Abraham	in	Gen.	15:	5-6).	In	de	prachtig	vormgegeven	muurstenen	branden	kaarsjes.			
Tussen	de	ramen	hangt	een	boomtak	en	deze	stok	doet	denken	aan	psalm	23:	“Uw	stok	
en	uw	staf,	zij	geven	mij	nieuwe	moed.”	De	icoon	van	de	Drievuldigheid	van	Andrej	
Roebljev	verbeeldt	de	drie	engelen	op	bezoek	bij	Abraham,	ook	wel	de	icoon	van	
gastvrijheid	genoemd.	
In	de	ruimte	boven	staat	een	tafel	met	een	achttal	gekleurde	stoelen	om	met	elkaar	een	
gesprek	te	hebben	of	bijv.		meditatief	mandala’s	te	tekenen.	Terwijl	je	de	trap	op-	of	
neergaat	kom	je	een	portret	van	Menno	Simons	tegen.	Destijds	trok	hij	de	kerkdeur	
achter	zich	dicht;	dat	doen	wij	bewust	niet.	Toch	gaan	we	in	zijn	voetsporen	met	deze	
vernieuwende	beweging	naast	de	traditionele	vermaning	en	hopelijk	gaat	het	vonken	
waar	oud	en	nieuw	elkaar	raken!	
	
Op	zondagmiddag	6	november	2011	werd	het	Huis	van	Bezinning	en	Bezieling	feestelijk	
geopend	met	een	kerk	vol	mensen.	Iona-	en	Taizé-liederen	omlijstten	de	verschillende	
verhalen.	Ds.	Jeannette	den	Ouden	sprak	over	“Anne	Zernike	en	de	ziel”.	7	Zij	wenste	dat	
het	centrum	de	plek	zal	zijn	waar	“we	inkeren	tot	onszelf	en	in	onze	ziel	de	heelheid	en	
de	liefde	van	God	kunnen	vinden.”		Leo	Fijen	koos	als	titel	voor	zijn	lezing:	“Tijd	nemen	
voor	Bezinning	en	Bezieling”	en	hij	leidde	ons	door	een	metaforisch	huis	met	o.a.	als	
vloer	de	stilte,	als	hal	het	wachten	en	de	keukentafel	voor	de	ontmoeting.	Tenslotte	

																																																								
7	Op	6	november	2011	was	het	precies	100	jaar	geleden,	dat	Anne	Zernike	als	eerste	vrouwelijke	predikant	in	
De	Knipe	werd	bevestigd.	Ds.	Jeannette	den	Ouden	had	in	De	Knipe	die	ochtend	de	kerkdienst	geleid.	
	
	



klonk	bij	deze	opening	voor	het	eerst	de	naam	van	het	Huis:	OERGONG.	De	drievoudige	
overgang	van	buiten	naar	binnen,	van	drukte	naar	stilte,	van	je	hoofd	naar	je	hart.		Deze	
weg	te	gaan	is	iets	oerouds,	wat	je	herkent	bij	Bijbelse	figuren	als	Mozes	en	Elia,	maar	
ook	Jezus	trok	zich	vaak	terug	op	eenzame	plekken	om	tot	zichzelf	te	komen	en	tot	stilte	
en	gebed.	Met	beide	sprekers	bracht	ik	het	licht	naar	de	meditatieruimte	beneden	en	
naar	boven:	ook	werd	de	naam	Oergong	bevestigd	aan	de	muur.		
	
4.	Eigen	gegroeide	spiritualiteit		en	inspiratie			
	
Steeds	opnieuw	ben	ik	in	mijn	leven	meegenomen	naar	spirituele	plekken,	die	mij	
hebben	geïnspireerd	en	mijn	geloof	hebben	aangeraakt,	verdiept	en	doen	groeien.	
Mijn	godsdienstleraar	Doekle	de	Boer	nodigde	me	op	mijn	17e	uit	om	een	weekend	met	
de	klas	mee	te	gaan	naar	het	Trappisten-klooster	in	Diepenveen.	Deze	basale	ervaring	
met	het	kloosterleven,	het	Gregoriaanse	gezang	en	de	stilte	raakte	me	meer	dan	ik	kon	
bevatten.	Later	heb	ik	voor	mezelf	nog	vele	kloosters	bezocht	en	als	leiding	organiseerde	
ik	kloosterweekends.	
Op	mijn	18e	ging	ik	met	klasgenoten	van	het	Lienward-college	met	diezelfde	
godsdienstleraar		naar	Taizé,	de	oecumenische	internationale	kloostergemeenschap	van	
broeders	tussen	Dijon	en	Lyon	in	Frankrijk.		Die	week	was	overweldigend	door	de	
verschillende	talen,	culturen	en	de	duizenden	jongeren.	Driemaal	daags	was	er	een	
dienst	met	Bijbelteksten	in	diverse	talen	en	lange	stiltes	(10	min.)	voor	eigen	bezinning.	
Daarnaast	werden	veel	korte	zich	herhalende	meditatieve,	vierstemmige	liederen	
gezongen,	waarvan	melodie	en	woorden	nog	lang	in	me	doorzongen.	Met	name	de	Taizé-
liederen	en	de	kracht	van	de	stilte	hebben	me	gevormd.	In	Oergong	komen	deze	liederen	
terug	en	de	kracht	van	een	korte	(Bijbel)tekst,	gevolgd	door	stilte.		
	
Op	mijn	39ste	nam	een	vriendin	mij	mee	naar	Grandchamp,	de	oecumenische	
internationale	kloostergemeenschap	van	zusters	aan	het	meer	van	Neuchâtel	in	
Zwitserland.	De	stilte,	bezinning	en	de	persoonlijke	gesprekken	met	de	Nederlandse	zr.	
Anneke	van	Grandchamp	werden	een	diepte-investering	in	mijn	leven.	Tijdens	de	
oudjaarsnacht	van	1998-99	ben	ik	daar	tot	in	mijn	diepste	diepte	aangeraakt	door	God.	
“Hier	ben	ik”	schreef	ik	op	de	brug	over	de	rivier	de	Areuse.	Het	luisterend	oor	van	zr.	
Anneke,	de	ongedwongen	stilte,	ook	bij	de	maaltijden,	de	liturgie	met	het	prachtige	
meerstemmige	gezang	van	de	zusters,	de	vele	wandelingen	langs	het	meer	en	in	de	
bergen;	dit	alles	tezamen	heeft	mijn	leven	geheeld.	Mijn	jaarlijkse	retraites	(mijn	APK)	
naar	die	bijzondere	plek	hebben	mijn	persoonlijke	spiritualiteit	volop	laten	groeien.	In	
2017	heb	ik	daar	mijn	‘engagement’	gedaan	door	een	eigen	belijdenis	uit	te	spreken	met	
als	titel	en	kern:	“God	als	bron	van	Eenheid	in	mijn	leven”.	Het	maakte	me	lid	van	de	
Derde	Orde	van	de	Eenheid,	een	beweging	in	de	geest	van	Grandchamp	en	Taizé,	die	3	à	
4x	per	jaar	samenkomt.	
	
Pas	verhuisd	naar	Leeuwarden	ging	ik	in	2000	mee	naar	het	Schotse	eiland	Iona.	Een	
nieuwe	werkplek	vraagt	om	een	nieuwe	inspiratieplek,	dacht	ik,	nog	niet	wetend	dat	ik	
daar	die	levensbepalende	droom	mocht	ontvangen.	De	Iona-Community	is	een	
oecumenische		internationale	gemeenschap,	die	op	deze	spirituele	plek	naar	nieuwe	
wegen	zoekt	om	het	evangelie	te	leven	en	het	hart	van	nieuwe	generaties	te	raken.	De	
Keltische	traditie	legt	haar	nadruk	op	Gods	bezielende	aanwezigheid	in	de	natuur	en	
Gods	nabijheid	in	het	alledaagse	leven.	Ooit	zei	MacLeod	over	Iona,	dat	slechts	een	dun	
tissuelaagje	daar	de	hemel	van	de	aarde	scheidt.		Als	boerendochter	vond	ik	de	vroegere	



vertrouwdheid	met	God	op	Iona	terug	en	ontdekte	die	ook	in	haar	liederen	en	gedichten.	
De	theologie	leerde	me	‘denken	over’,	hier	werd	ik	me	weer	bewust	elke	dag	te	
‘wandelen	met’	de	Eeuwige.		Een	weg	van	‘body,	mind	and	spirit’,	zowel	het	verstand	om	
na	te	denken,	de	ziel	om	geraakt	te	worden	als	het	lichaam	om	samen	op	reis	te	gaan	
naar	spirituele	bronnen.	Uiteindelijk	is	Oergong	geboren	uit	mijn	intense	droom	op	Iona,	
alsof	de	Eeuwige	het	me	daar	in	de	slaap	gegeven	heeft	(Psalm	127:	2)	om	ook	zélf	een	
nieuwe	weg	te	bewandelen	naar	de	zoekende	mens	van	vandaag.	
	
Terwijl	ik	reis	tussen	Taizé	in	Frankrijk,	Grandchamp	in	Zwitserland	en	Iona	in	
Schotland	ontstaat	op	een	kwartier	afstand	van	mijn	huis	het	idee	rond	het	stichten	van	
een	nieuw	klooster:	Nijkleaster	8	in	Jorwert	vanuit	de	droom	van	Sietske	Visser	en	ds.	
Hinne	Wagenaar.		Op	hervormingsdag	31	oktober	2010	vindt	de	presentatie	plaats	van	
de	eerste	plannen.		Gevraagd	voor	het	comité	van	aanbeveling	rond	Nijkleaster	zeg	ik	
van	harte	JA.	De	doelstelling	is	om	een	plek	te	creëren	waar	mensen	zich	in	alle	rust	
kunnen	terugtrekken	om	zich	te	bezinnen	en	op	adem	te	komen	(vgl.	Oergong).	
Nijkleaster	zal	een	combinatie	worden	van	kerk	en	kroeg	(zijn	al	in	Jorwert	aanwezig)		
en	kloostercomplex	‘Westerhûs’	9	Inhoudelijk	staat	Nijkleaster	voor	een	drieslag:	

- Een	klooster	‘als	een	dijk’	tegen	al	het	lawaai,	onrust	en	drukte	van	deze	tijd.	
- Een	klooster	als	alternatief	kerkelijk	model	om	gelovigen	en	zinzoekers	te	

inspireren.		
- Een	klooster	in	context,	dus	in	de	Friese	taal,	cultuur	en	geschiedenis.		

Nijkleaster	inspireert	me	en	ik	leid	als	vrijwilligster	4-6x	per	jaar	een	kleaster-kuier	met	
als	werkvorm:	stilte,	bezinning	en	verbinding.	Via	Oergong	komen	mensen	in	aanraking	
met	Nijkleaster	en	andersom.	Beide	initiatieven	raken	elkaar,	maar	verschillen	vanwege			
de	plattelandssetting	van	Nijkleaster	en	de	‘midden	in	de	stad’	omgeving	van	Oergong.	
Beide	staan	voor	nieuwe	wegen	in	Friesland	die	zich	uitkristalliseren	in	zoekend	
onderweg	zijn	naar	wat	mensen	raakt	in	geloof	en	leven.		
	
5.	Zeven	jaar	Oergong	naast	eeuwenoude	Vermaning	
	
In	Oergong	is	bewust	gekozen	voor	christelijke	meditatie.	Bij	toeval	kwam	in	2011	het		
Handboek	christelijke	meditatie	uit10.	Daarin	wordt	uitgebreid	ingegaan	op	het	feit	dat	de	
christelijke	meditatie	geworteld	is	in	eeuwenoude	bronnen	van	het	jodendom	en	de	
vroege	kerk.	De	theologische	vertrekpunten	gelden	bewust	als	ankerpunt	voor	de	
invulling	van	Oergong.	Bij	tijd	en	wijle	verwerk	ik	ook	meditatieve	momenten	in	de	
dienst.	De	kerngroep	Oergong	bestaat	naast	de	predikant	uit	2	of	3	andere	leden,	die	een	
aantal	malen	per	jaar	samenkomen,	lezingen	organiseren	en	de	vrijdagviering	
bemensen.	
	
Wekelijks	is	er	een	korte	viering	op	vrijdag	(marktdag)	van	12.30	–	13.00	uur	in	
Oergong.	De	viering	begint	met	een	meditatieoefening	met	bewustwording	van	lichaam,	
ademhaling	en	ontspanning.	Daarop	klinkt	een	Taizé-lied,	gevolgd	door	een	korte	

																																																								
8	In	de	tijd	van	Menno	werd	het	Oldeklooster	bij	Bolsward	bestormd,	waarbij	ook	een	broer	van	Menno	om	
het	leven	kwam.	Dit	werd	uiteindelijk	voor	Menno	de	druppel	om	zich	aan	te	sluiten	bij	de	Dopers	en	de	
belichaming	te	worden	voor	een	nieuwe	geweldloze	gemeenschap	van	gelovigen.				
9	Bid-boek	Nijkleaster,	projectplan	kloostercomplex	‘Westerhûs’,	Hinne	Wagenaar	in	samenwerking	met	het	
Team	Nijkleaster	(versie	september		2017)	
10	Onder	redactie	van	Lex	Boot	“Handboek	christelijke	meditatie.	Vertrekpunten,	wegen	en	vruchten”	,	
Boekencentrum	,	Zoetermeer	2011	



meditatieve	(bijbel)tekst,	waarmee	men	de	stilte	ingaat	(5	minuten).	De	stilte	eindigt	
met	een	herhaling	van	het	lied,	waarna	men	om	beurten	een	lichtje	kan	branden,	als	
aandachtmoment	of	gebedsintentie.	Gewoonlijk	wordt	daarbij	iets	gezegd,	waarna	het	
lied	voor	een	derde	maal	te	horen	is	en	de	tekst	uitgedeeld	wordt	om	mee	te	nemen	naar	
huis	of	te	delen	met	een	ander.		In	de	laatst	gehouden	enquête	vertelden	deelnemers	wat	
dit	half	uur	toevoegt	aan	hun	leven:	“een	rustmoment	in	de	drukke	week,	bezinning,	een	
soort	ritme	als	‘adem	van	de	week’,	verdieping,	vervulling	en	rust,	bewuster	van	stilte,	ik	
kom	er	blij	vandaan”.	Het	aantal	bezoekers	is	verdubbeld	van	gemiddeld	4-6	naar	8-12	
personen,	die	blij	zijn	met	dit	waardevolle	moment	in	de	week.	
	
Vanaf	het	begin	is	er	op	donderdagochtend	en		-avond	eens	per	maand	een	
meditatiegroep	op	de	wijze	van	lectio	divina.	We	staan	stil	bij	een	Bijbelgedeelte	of		
mystieke	tekst.	Twee	jaar	achtereen	is	de	ochtendgroep	vervangen	door	de	meditatieve	
cursus	“Lichter	leven	met	je	eigen	last”,	die	volgeboekt	was	met	10	deelnemers.	Vanwege	
ook	andere	werkvormen	als	beweging,	tekenen	en	schilderen	werd	dit	in	de	
gemeentezaal	gehouden;	daarvoor	is	Oergong	te	klein.	Dit	seizoen	wordt	de	cursus	
“Afstemmen	op	de	Eeuwige	-	Meditatie	en	bezinning	op	je	geestelijke	weg”11	aangeboden	
voor	tweemaal	10	belangstellenden	(beiden	inmiddels	vol).		Meditatief	mandala-
tekenen	werd	een	tijdlang	op	zaterdag	gegeven.	
	
Verbondenheid	met	de	naastgelegen	sfeervolle	oude	vermaning	geeft	de	kans	om	ook	
grotere	activiteiten	te	herbergen,	zoals	meditatief	labyrint-lopen	rond	de	jaarwisseling,	
tijdens	de	geluksroute	eind	maart,		in	advents-	en	lijdenstijd.	Speciaal	daarvoor	is	een	
groot	doek	(7x7	m)	gemaakt,	waarop	een	labyrint	is	geschilderd.		
Jaarlijks	wordt	een	Iona-zangmiddag	georganiseerd	met	aansluitend	een	Iona-viering.	
Zes	maal	per	jaar	vindt	een	goedbezocht	Taizé-gebed	plaats	in	de	kerk,	ook	in	
samenwerking	met	de	Taizé-reizen	van	scholengemeenschap	Comenius.	Iona-	en	Taizé-
liederen	zijn	inmiddels	een	vertrouwd	onderdeel	van	de	gemeente	geworden.		Door	het	
zingen	van	andere	woorden	en	melodieën	komt	een	vernieuwing	van	geloven	op	gang.		
	
Per	jaar	worden	minimaal	twee	lezingen	vanuit	religieus-maatschappelijk	perspectief			
verzorgd	door	o.a.	Leo	Fijen,	Hein	Stufkens	en	Annemiek	Schrijver.	Daarbij	wordt	het	
Oergong-bestand	aan	mensen	aangeschreven.	Ook	brengt	de	PR-groep	van	de	gemeente	
de	lezing	en	via	kranten	en	posters	aan	het	hek	en	onder	de	aandacht.	
Oergong	en	de	kerk	zijn	elke	zaterdagmiddag	van	14	–	16	uur	open.	Nadat	een	tijdlang	
iemand	apart	in	Oergong	zat,	zijn	er	nu	twee	mensen	in	de	kerk,	die	ook	
belangstellenden	begeleiden	naar	Oergong.	Als	er	calamiteiten	zijn	in	de	binnenstad,	
zoals	de	fatale	brand	op	de	Kelders,	gaat	Oergong	open	voor	mensen	die	in	stilte	een	
kaarsje	willen	branden	of	een	bezinningsmoment	zoeken	
Het	eerste	lustrum	is	op	zondag	6	november	2016	volop	gevierd	met	een	kerkdienst	en	
in	de	middag	7	workshops	voor	eigen	gemeente	en	mensen	van	buiten!	
	
6.		Oergong:	een	weg	naar	de	toekomst!	
	
Oergong	heeft	als	Fresh	Expression	aanvullend	gewerkt	om	de	Doperse	gemeente	van	
Leeuwarden	een	vernieuwende	eigentijdse	uitstraling	te	geven.	Verschillende	bezoekers	

																																																								
11	Corinne	Groenendijk,	“Afstemmen	op	de	Eeuwige.	Meditatie	en	bezinning	op	je	
geestelijke	weg”		Narratio	Gorinchem	2017		



reageren	verrast	als	zij	kennismaken	met	Oergong.	De	eigen	gemeente	raakt	eraan	
gewend	om	nieuwe	mensen	belangstellend	en	gastvrij	te	ontvangen.	Elk	jaar	komen	er	
nieuwe	leden	bij	en	verschillenden	van	hen	bezoeken	Oergong.		Hoewel	vele	
gemeenteleden	onbekend	waren	met	meditatie	en	daar	weinig	mee	hadden,	erkennen	ze	
het	nu	als	een	onderdeel	van	ons	gemeente-zijn	voor	de	liefhebbers,	als	een	soort	van	
co-existentie:	een	naast	elkaar	bestaan.		
	
Ook	in	ruimer	opzicht	heeft	Oergong	zijn	impact.	In	het	kader	van	2018	Culturele	
Hoofdstad	ben	ik	met	het	plan	gekomen	om	een	boekje	uit	te	geven	met	een	
stadswandeling	door	de	binnenstad	Sporen	van	religieus	leven:	langs	plaatsen	van	stilte	
en	bezinning.	Met	mensen	van	verschillende	kerken	(werkgroep	Pelgrimage)	in	
samenwerking	met	HCL	is	het	boekje	uitgegeven	(7,50	euro).	Met	Oergong	als	voorbeeld	
hebben	we	elke	kerk	gevraagd	een	meditatieve	tekst	in	te	leveren	en	te	plaatsen	naast	
de	vaste	tijden	om	per	kerk	tot	stilte	te	komen.	Zo	wordt	in	dit	boekje	de	historie	
verweven	met	nieuwe	wegen	van	kerk-zijn..	
	
De	Pinkstergeest	gaf	destijds	tongen	van	vuur	en	men	sprak	de	taal	van	de	ontvangende	
partij...	In	het	ontstaan	van	Oergong	is	zo’n	vuurvonk	tot	ontwikkeling	gekomen,	
geworteld	in	de	geestelijke	vernieuwingsbeweging	van	Menno	Simons.	We	zitten	daarbij	
dicht	bij	die	oorspronkelijke	Doperse	beweging,	die	een	klooster	zonder	muren	wilde	
zijn.	Via	onze	aandacht	voor	persoonlijke	vernieuwing	door	stilte,	bezinning,	liederen,	
een	wekelijkse	tekst	en	Christelijke	meditatievormen,	hopen	we	de	weg	naar	binnen	en	
ook	naar	boven,	naar	ontmoeting	met	God	te	openen.	Ieder	zal	dat	op	eigen	wijze	
beleven	en	gestalte	geven.	Daarin	zijn	we	bewust	oecumenisch	en	interreligieus.	We	
hopen	de	taal	te	spreken	van	de	huidige	tijd,	van	hen	die	zoeken	naar	dat	waar	ze	nog	
niet	echt	woorden	voor	hebben...	
	
Tenslotte	voel	ik	me	dankbaar	dat	mijn	gedroomde	verlangen	via	een	jarenlang	
spiritueel	groeiproces,	dankzij	de	inspiratie	van	kloosters,	Taizé,	Grandchamp,	Iona,	
Nijkleaster	en	mijn	geliefde	Meniste	broeders	en	zusters	is	uitgegroeid	tot	dit	Huis	van	
Bezinning	en	Bezieling,	Oergong	in	het	hart	van	Leeuwarden.	Ik	hoop	dat	deze	weg	naar	
de	toekomst	ook	inspirerend	mag	zijn	voor	andere	(Doopsgezinde)	gemeenten.	Dat	zij	
eveneens	wortelend	in	het	oude	op	geheel	eigen	wijze	het	aandurven	om	nieuwe	
vormen	van	geloven	en	leven	gestalte	te	geven	in	de	taal	van	mensen	van	vandaag,	van	
wie	er	zovelen	rondlopen	op	zoek	naar	een	nieuwe	inspirerende	wijze	van	
geloofsbeleving.	
	
Tjitske	Hiemstra			
	
	Leauwe	yn	Fryslân	2018	(ong.	4000	woorden)		
	
	
	


