
N
iet alleen gelovigen laten 
de kerk achter zich, ook een 
toenemend aantal voorgan-
gers doet dat. Niet langer is 
de kerk hun biotoop, maar 

de wereld. Op de markt verschaffen ze 
rituelen, organiseren ze ‘events’, vullen 
ze websites en bieden ze een luisterend 
oor aan wie daarvoor maar wil betalen. 
(Maar soms ook gratis). 
Nynke Sietsma laat in deze special van 
Volzin de nieuwe reli-ondernemers aan 
het woord en brengt een bezoek aan 
‘reli-ondernemers avant la lettre’, de 
bierbrouwende trappisten van Konings-
hoeven. ‘Eigenwijze reli-ondernemer’ 
Greco Idema geeft zeven adviezen voor 
‘een bloeiende reli-sector’, zoals: volg 
je passie, heb je een duidelijke visie, 
wees origineel, communiceer helder. 
Je hoeft geen ondernemer en zelfs 
geen gelovige te zijn, om met deze 
adviezen je voordeel te doen. . (JvH)
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Reli-ondernemers zetten zin in de markt

‘Alleen een heilige  
kAn zonder geld’
Reli-ondernemers, vrijgevestigde geestelijk verzorgers en pastores, ritueelbegeleiders, ze 
nemen de plaats in van predikant en priester en vullen het gat in de spirituele markt. Nynke 
Sietsma verkent de nieuwe reli-sector. De diensten die de reli-ondernemers aanbieden, zijn 
niet gratis. Natuurlijk niet. “Want mensen denken: iets dat gratis is, kan niet goed zijn.”

Tekst: Nynke Sietsma 
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‘Ik ben meer  
tussenganger  
dan voorganger’

Ivo de Jong, predikant binnen 
de kerk, ritueelbegeleider 
daarbuiten. FO
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T
oen de Friese zangeres Nynke 
Laverman een zoontje kreeg, 
doopte ze hem met een handje 
slootwater. Ze is zo vervloch-
ten met het Friese landschap 

dat het net zo goed als altaar kan dienen, 
vond ze. Laverman schepte in het bijzijn 
van haar vriend en wat familie wat water 
uit de sloot vlakbij haar huis en heette zo 
haar jongetje welkom in de wereld. 
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw 
verzonnen de meeste mensen hun rituelen 
niet zelf, zoals Nynke Laverman dat wel 
deed. De dominee of priester deed dat. 
Dat was de rituelenman. En die hoefde 
op zijn beurt ook niets zelf te verzinnen, 
want die rituelen hoorden bij het vak. Het 
waren standaardprocedures. Dat is sterk 
veranderd. Het model van de kerk, wordt 
langzaamaan steeds meer een model van 
de markt. 
Het is niet meer vanzelfsprekend om een 
kind te laten dopen door een dominee  
of om een priester een huwelijk te laten 
inzegenen. Dat kan ook door een ritueel-
begeleider of een vrijgevestigde pastor. Of 
gewoon niet. 

Onkerkelijk ritueel
Dat er minder wordt gedoopt door de pre-
dikant of priester is te zien aan de jongste 
cijfers (2014) van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. De kinderdoop binnen de 
rooms-katholieke kerk is in de periode tus-
sen 2003 en 2012 met maar liefst 47 pro-
cent afgenomen. In 2003 werden er nog 
37.065 kindjes gedoopt, in 2002 waren het 
er 19.680. De doopbedieningen binnen de 
Protestantse Kerk in Nederland laten een 
zelfde soort beeld zien. In 2003 werden er 
nog ruim 14.000 baby’tjes gedoopt, in 2011 
waren dat er 9.750. 
Maar wat nou als iemand niet kerkelijk is, 
net een baby heeft gekregen en wél een 
ritueel wil uitvoeren om het kindje aan 
de wereld te laten zien, maar niet creatief 
genoeg is om zelf een ritueel te bedenken? 
Of wat als een ongelovige toch graag een 
levensbeschouwelijke uitvaart wil voor 
een geliefde. Dan biedt een reli-zelfstandi-
ge, ritueelbegeleider of vrijgevestigd pas-
tor uitkomst. Die kent de verhalen uit de 
grote tradities, kan daar uit putten, heeft 
de woorden waar anderen geen woorden 
voor hebben, en verstaat de kunst om 

God behendig te omzeilen tijdens een 
ritueel, terwijl het wel over iets alomvat-
tends gaat. Die diensten zijn uiteraard 
niet gratis. Het is een kwestie van vraag 
en aanbod. Meestal is er sprake van een 
uurtarief. De meeste reli-zelfstandigen 
begeleiden uitvaarten. 
Ivo de Jong is bijvoorbeeld zo’n reli-
zelfstandige (zie kader, volgende blz.). Hij 
is van huis uit dominee maar begon in 
1992 al voor zichzelf. De Jong begeleidt 

uitvaarten, trouwerijen en geeft lezingen 
en workshops. Zijn uurtarief ligt rond 
de 70 euro. Ook de remonstrantse pre-
dikante Christiane Berkvens-Stevelinck 
(zie kader, blz. 32) is zelfstandige. Ze runt 
- het  bureau Moederoverste. Berkvens-
Stevelinck biedt pastorale en geestelijke 
begeleiding zonder kerkelijke binding. 
Haar uurtarief ligt rond de 100 euro. Voor 
een uitvaart of rouwdienst vraagt de pre-
dikante 1.000 euro. 
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Een nieuwe beroepsgroep
De reli-onderrnemer is vooral te vinden op het gebied van de  ritueelbegeleiding. Er is 
een post-hbo- opleiding ritueelbegeleiding en er is een Landelijke Beroepsvereniging van 
Ritueelbegeleiders. De site van de vereniging bevat de namen van 91 ritueelbegeleiders. 
Maar niet alle beroepsbeoefenaren zin  lid. Zo zijn mensen als Ivo de Jong en Christiane 
Berkvens-Stevelinck niet aangesloten. De meeste leden die aangemeld zijn bij de Landelijke 
Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders, bieden hun diensten aan bij uitvaarten.
Wie in het handelsregister op het trefwoord ‘ritueel’ zoekt, vindt nog eens 197 ‘ritueel’-aan-
bieders, al is dat begrip breed. Diensten variëren van ritueelbegeleiding, uitvaartbegeleiding 
tot ‘moderne christelijke rituelen’. Dan zijn er nog de vrijgevestigd geestelijk verzorgers. Zij 
hebben een gezamenlijk werkverband. Daar zijn in ieder geval 27 leden bij aangesloten. 
Vrijgevestigd geestelijk verzorgers – soms ook vrijgevestigde pastores genoemd - bieden 
diensten zoals stervensbegeleiding, levensrituelen en pastorale zorg. Al met al zijn er een 
paar honderd ondernemers die van zingeving hun werk hebben gemaakt. In verhouding tot 
het aantal onkerkelijken of ‘spiritueel ongebondenen’ in Nederland gaat het om een beschei-
den aantal. Maar dat aantal groeit wel gestaag. 

Straatvoetbaltoernooi waar jonge professionals van de Amsterdamse Zuidas en scholieren van het 
Calvijn met Junior College elkaar leren kennen. Een initiatief van De Nieuwe Poort.
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Niet gratis
Dat ritueelbegeleiders, zelfstandig 
geestelijk verzorgers of andere spirituele 
ondernemers geld vragen voor hun dien-
sten, stuit nog wel eens op verzet. Alsof 
geestelijk voedsel sowieso gratis moet 
zijn. Maar dat mag gewoon iets kosten, 
vindt reli-professional Anne Stael. Ze 
richtte in 2009 ZIEN wat onzichtbaar is op 
en begeleidt organisaties op het gebied 
van zingeving, spiritualiteit en religie. Ze 
werkte onder meer voor de kloosterorden 
van de dominicanen en de trappisten en 
voor de alternatieve parochieclub Bezield 
Verband. Ze heeft inmiddels een groot 
netwerk van mensen met verschillende 
culturele en religieuze achtergronden.
Wie geld vraagt, laat zien dat hij gelooft 
in zijn eigen boodschap, vindt ze. Ze 
schreef er vorig jaar een betoog over in 
Volzin BRON. “Het is not done om in re-
ligieuze kringen over geld te praten: het 
aantal keren dat men voor ‘een vrijwillige 
bijdrage’ de meest prachtige lezingen en 
cursussen kan bijwonen is nauwelijks te 
schatten”, schreef ze. 
De offerbereidheid, die er in alle tradities 
altijd al is geweest, is ook vandaag de 
dag volop aanwezig, zegt Stael. “Vroe-
ger ging de pastoor na een huisbezoek 
ook niet weg zonder een doos eieren of 
een fles wijn. De stilzwijgende afspraak 
was: jullie bidden voor ons en wijzen ons 
geestelijk de weg, wij zorgen ervoor dat 
jullie kunnen blijven bestaan. Een win-
winsituatie.” 
Die bereidheid om voor een geestelijke 
dienst te betalen, is er volgens Stael nog 
steeds, als de goede snaar maar wordt 
geraakt. 
Bezinningscentra De Nieuwe Liefde – van 
Huub Oosterhuis – en De Nieuwe Poort in 
Amsterdam raken de juiste snaar, vindt 
Stael. Ze hebben beiden een bedrijfsvoe-
ring met een religieuze inslag. De jongste 
reli-onderneming, De Nieuwe Poort, 
is zelfs gevestigd op de Amsterdamse 
Zuidas: het internationale zakencentrum 
in ons land. 
Theoloog van het jaar 2013 Ruben van 
Zwieten, oprichter van De Nieuwe Poort, 
is ervan overtuigd dat de lunchpreken, 
lezingen en concerten die te horen en 
te zien zijn in De Nieuwe Poort prima 
kunnen samengaan met een commer-
ciële aanpak. De opbrengst van onder 

meer het restaurant, en de exploitatie van 
flexwerkplekken en kantoorruimtes en 
zaalverhuur maakt bezinnen op de Zuidas 
mogelijk.
Zowel De Nieuwe Liefde als De Nieuwe 
Poort begonnen hun onderneming met 
een startkapitaal van een weldoener. Me-
cenas Alex Mulder (1946), die miljoenen 
schonk aan De Nieuwe Liefde, is op zijn 

beurt ook weer ondernemer. Hij richtte 
uitzendbureau Unique op. De Nieuwe 
Poort ontving startkapitaal van meerdere 
weldoeners, onder wie Frits Goldschme-
ding (1933). Ook hij is ondernemer, en 
voormalig topman. Hij richtte uitzendbu-
reau Randstad op in de jaren zestig, dat 
uiteindelijk een van de grootste uitzend-
bureaus van de wereld werd. 

 
Ivo de Jong:

‘Liever de vragen  
dan de antwoorden’
Ivo de Jong (58) is van huis uit protes-
tants dominee maar begon in 1992 al 
voor zichzelf. Hij was toen een pionier. 
Voor jezelf beginnen als dominee, dat 
deed nog bijna niemand. “Maar domi-
neren is niet mijn sterkste kant”, zegt 
hij. “En ik ben te interreligieus voor de 
PKN, en ik hou van mystiek.” Dus begon 
hij voor zichzelf.

De Jong begeleidt sindsdien uitvaarten, 
trouwerijen en geeft lezingen en workshops. 
Hij heeft de kerk niet helemaal verlaten. Hij 
is voorganger in de vrijzinnige gemeenten 
Velp en Lunteren. ‘Tussenganger’, noemt 
hij dat “want in voorgaan ben ik ook niet zo 
goed.”
Zijn onderneming drijft vooral op mond-
tot-mondreclame. En uiteraard heeft hij 
een website. Tegenwoordig wordt hij vaak 
gevraagd om te begeleiden bij uitvaarten na 
zelfdoding. “Mensen die mij benaderen zijn 
vaak uit de kerkelijke setting gestapt.” Maar 
waar praat je over bij een trouwerij, uitvaart 
of doop als je het niet over God mag heb-
ben? “Ik luister naar mensen. Dat ten eer-
ste. Je stelt gerichte vragen aan de mensen 
om wie het gaat. En ik maak veel gebruik 
van rituelen. De kleinkinderen steken een 
kaars aan bijvoorbeeld, en ik laat veel stiltes 
vallen. Bovendien weet ik veel van muziek. 
Iedereen houdt van mooie muziek. Ik denk 
niet dat mensen in de kerk dichterbij God 
leven. Ik geef daarom ook geen antwoor-
den in mijn werk. Je bent gelovig als je 

antwoorden hebt, en religieus als je vragen 
hebt. De expertise in mijn vak zit ‘m er in 
dat je andere vragen stelt dan de meeste 
mensen. Ik moet denken aan mijn zoon. Hij 
was laatst in Taizé. Dat had ik nooit gedacht. 
Hijzelf ook niet, want hij heeft niet zoveel 
met dat religieuze. Hij vond het in het begin 
dan ook verschrikkelijk zalverig, maar hij 
merkte gaandeweg dat er meer eenlingen 
waren zoals hij. Hij zei: ‘ik geloof niet meer in 
God zoals vroeger maar ik vond de stilte wel 
heel mooi.’ Kijk, zo simpel kan het zijn.”
www.krik.nl

Ivo de Jong 
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‘Veel kerken  
zijn winkels  
zonder etalage’

Meer cappuccinokopjes
Stael ziet het aantal kleine zelfstandigen 
in reli-land, zoals ritueelbegeleiders, 
langzamerhand toenemen al gaat het vol-
gens haar niet om grote aantallen. Stael: 
“Ik ken veel ondernemers die er niet van 
kunnen leven, die hebben bijvoorbeeld 
een partner die genoeg verdient. Maar ik 
zie het aantal zeker toenemen. Dat heeft 
uiteraard te maken met de ontkerkelijking. 
Klanten willen iets anders dan wat de kerk 
ze aanbiedt. Dat daar een markt ontstaat, 
is een logisch gevolg.”
Stael merkt in haar werk als adviseur dat 
het voor reli-ondernemers  – vooral de 
eenpitters onder hen – niet altijd klip en 
klaar is hoe ze zichzelf in de markt moeten 
zetten. Want hoe verkoop je religie? Is dat 
wel te verkopen? En wanneer ben je aan 
het evangeliseren? En mag dat eigenlijk 
wel? “Op de theologiefaculteit wordt het 
je niet geleerd in ieder geval. Daar is geen 
aandacht voor marketing.”
Kerken zijn volgens Stael een soort fa-

miliesysteem geworden. Leden kennen 
elkaar en als buitenstaander kom je er niet 
zo gemakkelijk in. Dat maakt de kerk niet 
toegankelijker en dus ook niet aantrekkelij-
ker voor een ‘consument’ om even binnen 
te stappen. Het is een beetje te vergelijken 
met een winkelier die zijn etalage leeglaat 
en de deur dichthoudt. Dan weet de klant 
ook niet wat hij er kan kopen en loopt naar 
alle waarschijnlijkheid liever door naar de 
winkelier die zijn waren wél uitstalt.
Het is belangrijk, zegt Stael, dat ook kerken 
bij zichzelf te rade gaan en zichzelf meer 
zouden kunnen zien als organisatie die iets 
te bieden hebben. Daarover moeten ze dan 
wel duidelijk zijn, vindt ze. Dat moeten ze 

communiceren, dat doen ondernemin-
gen, reli-zelfstandigen en organisaties 
ook. Die maken hun ‘winkeltje’ bovendien 
aantrekkelijk. “Het uiterlijk en interieur 
van gebouwen is toch óók een belangrijke 
factor, vind ik. Mijn devies is vaak: weg 
van de kleedjes en de bloemetjes en meer 
naar de cappuccinokopjes. Daar krijg 
ik wel eens kritiek op, omdat het alleen 
maar over vorm gaat, en theologen en 
kerkelijken graag met hun hoofd bezig 
zijn, maar mensen vinden dat belangrijk. 
Misschien is het tijd om daar eens naar te 
luisteren.”
Ze kan zich er wel eens aan storen. Aan 
dat naar binnen gekeerde. “Een goede 
onderneming ontstaat ook uit een erger-
nis. Daar herken ik me wel in. Ik denk 
dat het één van de redenen is waarom ik 
zelf een onderneming ben begonnen. Ik 
stoorde me eraan dat spirituele centra en 
kerken en klooster zoveel moois te bieden 
hebben, maar dat maar niet naar buiten 
lijken te krijgen.” 

Zensessie onder leiding van Rients Ritskes.
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Vijftig vestigingen
Rients Ritskes is een succesvol spiritueel 
ondernemer, begon zonder subsidies of 
startkapitaal, en weet heel goed waar hij 
voor staat. Hij had wat te bieden: medita-
tielessen. Ritskes is zenmeester en begon 
25 jaar geleden met lessen in zenmedita-
tie. Hij wilde mensen laten kennismaken 
met deze boeddhistische traditie, omdat 
het hemzelf heel goed had geholpen. Zijn 
concentratie verbeterde en hij werd veel 
minder druk in zijn hoofd. Inmiddels is 
Zen.nl uitgegroeid tot een flinke onder-
neming en zijn er 33 meditatiecentra met 
zenleraren, die Ritskes aanstuurt, van 
Leeuwarden tot Maastricht. Het aantal is 
nog altijd groeiende. Hij verwacht dat er 
rond 2018 meer dan 50 vestigingen zijn. 
“Ik ben goed gereformeerd opgevoed, in 

een Fries gezin. Toen ik vijfentwintig jaar 
geleden begon met zenmeditatie, heb ik 
een poging gedaan om samen te werken 
met een kerk. Maar ik merkte algauw 
dat ik veel te veel bezig was met erover 
vergaderen dan te mediteren. Ik heb één 
workshop gegeven in een kerk in Utrecht, 
waar ik toen lid van was, maar toen ik 
begon over een cursus, deinsden ze terug 
en moest het via de kerkenraad. Daar had 
ik geen zin in.”
Inmiddels zijn z’n meditatielessen een 
industrietje geworden. “Maar het is nooit 
mijn intentie geweest om ondernemer te 
worden. Ik zie mezelf als professioneel 
op het gebied van zen. Dat het zo is uit-
gegroeid, vind ik mooi. Ik kan daardoor 
bijdragen aan het geluk van veel mensen.” 
Ritskes heeft vier mensen op de loonlijst 

staan, maar het is wel werk voor veel meer 
mensen, zegt hij. De contributie voor de 
meditatielessen bedraagt 59 euro per 
maand, of  39 euro per maand voor studen-
ten. En er zijn lessen op maat voor topma-
nagers en voor mensen die zich ontzettend 
moeten concentreren, zoals professionele 
musici of sporters. 
Ritskes hoort de kritiek dat spirituele on-
dernemers als hijzelf niet commercieel zou-
den mogen zijn, al vijfentwintig jaar voor-
bijkomen, zegt hij. Ook in boeddhistische 
kring. “Vooral van orthodoxe boeddhisten.” 
Maar hij is geen bedelmonnik zegt hij. 
“Bovendien geldt in de huidige maatschap-
pij dat goede dingen geld kosten.” Dus ook 
spiritualiteit. Volgens hem lopen de kerken 
dáárom leeg. “Omdat mensen denken: iets 
dat gratis is, kan niet goed zijn.”

Christiane Berkvens:

‘We zijn renners in dezelfde marathon’
Christiane Berkvens-Stevelinck (68) is 
remonstrants predikant, hoogleraar 
Europese Cultuur en daarnaast’ interbe-
schouwelijk begeleider’. Als predikant 
werd ze geconfronteerd met mensen die 
een ritueel wilden, maar niets met de 
kerk te maken wilden hebben. Zo is haar 
praktijk Moederoverste begonnen.

“Vooral toen in onze kerk het homohuwelijk 
kwam, en in de jaren tachtig de aidsepide-
mie losbrak, kwamen er veel mensen naar 
de remonstrantse kerk die seculier waren. 
Voor hen gebruikte ik soms andere woorden. 
Jonge mensen die wat meer willen dan een 
boterbriefje en het feest, hebben meestal 
noch de woorden noch de symbolen voor die 
diepgang. Het woord God hoeft niet altijd aan 
bod te komen. Als ik mensen vraag, waar 
is uw leven op gestoeld, wat is uw grote 
inspiratie?, dan antwoorden mensen vaak: de 
liefde. Voor mij is dat een ander woord voor 
God.” 
Berkvens ziet zelfstandigen zoals zijzelf to-
taal niet als concurrent voor de kerk. “We zijn 
renners in dezelfde marathon. Het is belang-
rijker dat je die uitloopt, dan te winnen.” 

Als kenner van de  Europese cultuur ziet zij 
de rituelen veranderen. “We zitten nu in een 
postchristelijke tijd. De rituelen die we de 
afgelopen tweeduizend jaar hadden, waren 
vooral christelijke geïnspireerd. Daarvoor 
waren het vooral Scandinavische en Kelti-

sche rituelen. Die zie je nu door die christe-
lijke saus heen weer naar boven komen. Een 
voorbeeld zijn de maaltijden bij de graven 
rond Allerzielen, en het samenwerken met 
kunstenaars. Dat was voor de kerk heidens.” 
Toen Berkvens-Stevelinck begon, wa-
ren er nog maar weinig zelfstandigen op 
reli-gebied. Daarna kwam er een hele 
snelle ontwikkeling, merkte ze, vooral onder 
uitvaartbegeleiders. De meesten hadden 
toen nog een kerkelijke achtergrond. Dat is 
nu aan het veranderen. “Ik ken studenten 
in Groningen die helemaal vanuit het niets 
beginnen. Dat is heel boeiend. Ze stellen hele 
goede vragen.” Kerken kunnen volgens haar 
maar moeilijk verdragen dat mensen nu hun 
eigen betekenis zoeken omdat ze daarmee 
de controle verliezen. Ook boeiend vindt ze 
de moderne rituelen, zoals scheidingsritue-
len. “Dat komt steeds vaker voor.” Diensten 
voordat er een euthanasie plaatsvindt, zijn 
nog een voorbeeld van zo’n modern ritueel, 
en adoptierituelen. “Ook zijn er vergevings-
rituelen. Het zijn oorspronkelijk christelijke 
symbolen, verzoening en vergeving, die ook 
in seculiere kring betekenis hebben.” 
www.moederoverste.nl

Christiane Berkvens-Stevelinck
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‘Ik vraag me continu 
af of ik voorzie in 
een behoefte’

Ritskes: “De kritiek zit ‘m er volgens mij 
in, dat je geen geld mag vragen omdat 
je dan niet 100 procent christelijk bent, 
of boeddhistisch. Je moet dus eigenlijk 
een heilige zijn, anders mag je de ander 
niet leren mediteren. In deze wereld kan 
niemand behalve een heilige zonder geld. 
Een paar jaar geleden was ik in Sri Lanka. 
Ik sprak één van de geestelijke leiders. 
Deze geestelijken mogen geen geld 
aanraken. Toch wonen ze in tempels. Ik 
vroeg hoe dat zat. Hij schoot in de lach. 
“Natuurlijk mogen we geen geld aanra-
ken’ zei hij. “Maar ik vind het heel prettig 
als er geld in een envelop zit. Hoe komt 
anders mijn tempel tot stand?”
Ritskes denkt dat zijn onderneming een 
succes is omdat hij blijft evalueren. Zen-
leraren worden vier keer per jaar bijge-
schoold en vrijwel alle cursussen worden 
geëvalueerd. “Ik denk dat ik mijn cursus-
sen wel duizend keer heb geëvalueerd. 
Ik ben continu met de vraag bezig of we 
voorzien in een behoefte.” Volgens hem 
zit daar de kracht van zijn onderneming. 
Hij hoopt dat de kerken daar een voor-
beeld aan nemen. Hij is helemaal niet blij 
met de leegloop. “Hoe meer mensen met 
spiritualiteit bezig zij, hoe beter. En er zijn 
echt wel moderne manieren te bedenken 
om met christelijke spiritualiteit om te 
gaan en in te spelen op moderne behoef-
tes.”

Preek van de Loser
De jongste garde reli-professionals weet 
wel hoe dat moet, inspelen op moderne 
behoeftes in christelijke hoek. De Firma 
Hoe Dan Wel is begonnen in februari, in 
Amsterdam. Het viertal reli-ondernemers 
is eind twintig, begin dertig en studeerde 
theologie of religiestudies. Dat ze jong 
zijn, maakt ze vrij uniek als reli-professi-
onals. 
Als firma  huren ze een kantoortje in 
Amsterdam waar ze samenwerken aan 
hun projecten, maar daarnaast runnen 

ze ook nog hun eigen toko’s. Johannes 
van den Akker, afgestudeerd theoloog, is 
bezig met het opzetten van een klooster in 
de Bijlmer, Suzan Doodeman is zelfstan-
dig geestelijk verzorger, Karel Smouter is 
journalist en Inger van Nes adviseert en 
onderzoekt christelijke organisaties op het 
gebied van identiteit. Dat ze geld verdie-
nen aan hun diensten, vinden ze normaal. 
Ze zijn immers professioneel. 
Allen zijn ze op hun manier bezig met 
het christelijk geloof. “En dat geloof zit 
in alles wat we doen, meer impliciet dan 
expliciet”, zegt Inger van Nes (28). “We 
verbinden jonge mensen met oude in-
stituten. Dat is in de kern wat we doen.” 
Dat zij als jonge, christelijke ondernemers 
een andere toon – mediageniek, rechttoe-
rechtaan – aanslaan in christelijke hoek 
dan de oudere instituten, merkten ze 
eigenlijk al bij de eerste opdracht. 
De Firma Hoe Dan Wel organiseerde vorig 
jaar de Preek van de Loser, voor de Pro-
testantse en Doopsgezinde kerk in Am-
sterdam. Die term loser, zorgde wel voor 
wat gefronste wenkbrauwen bij de ‘oude 
instituten’. Te hard, te veel ‘in your face’. 
Maar de firma zette door. 
Ze zorgden voor goed vormgegeven fol-
ders, maakten furore voor de Loserpreken 

op sociale media en haalden een bekende 
binnen, Diederik Stapel, de voormalige 
Tilburgse hoogleraar sociale psychologie 
die fraudeerde met onderzoeksgegevens. 
Die reclame-aanpak, en met name de in 
het oog sprekende term ‘loser’, werkte als 
een trein. Bezoekers stonden rijen dik voor 
de kerk en diverse media schreven erover. 
Religie verkopen, het kan dus wel.  

Kleiklooster
Inger van Nes studeerde theologie en psy-
chologie en voelde nooit echt de behoefte 
om in een kerk te werken. Wel als zelf-
standige. “Ik ben echt een kind van mijn 
generatie. Ik werk graag projectmatig en 
met snelle resultaten. Ik ben, denk ik, iets 
te ondernemend voor de kerk.” 
Johannes van den Akker (30) is theoloog, 
al noemt hij zichzelf niet zo vaak zo. Hij 
is sinds zijn studie theologie al bezig met 
online media. “Toen ik begon met theolo-
gie wilde ik dominee worden, maar daar 
heb ik van afgezien. Ik wil niet voor een 
groep staan. Ik wil liever in de marge aan 
de slag.” Met het geld dat hij met zijn werk 
voor De Firma Hoe Dan Wel verdient, kan 
hij een onderkomen voor z’n gezin in een 
nieuw opgezet klooster betalen. 
En zo stopt hij zijn christelijke overtuigin-

De Firma Hoe dan Wel organiseerde de succesvolle ‘Preken van Losers’. 
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‘Ik wil liever aan de 
slag in de marge’

gen in alles wat hij doet. Hij werkt met 
de Firma vóór religieuze organisaties, 
en spendeert zijn inkomen áán een 
religieuze organisatie, namelijk aan het 
Kleiklooster. Het is een spiksplinternieuw 
klooster in een Bijlmerflat, waar een 
groep moderne kloosterlingen gaat sa-
menwonen, waar gastenkamers komen 
en een inloopplek voor buurtgenoten 
komt. Van den Akker is ook voor het 
klooster bezig een onderneming op te 
zetten: het brouwen van kloosterbier. De 

winst die dat eventueel gaat opleveren, 
wordt weer geïnvesteerd in het Kleikloos-
ter. 
Ook Suzan Doodeman (28) heeft naast 
haar werk voor de Firma Hoe Dan Wel, 
een eigen ‘winkeltje’. Ze studeerde Re-
ligie & Levensbeschouwing aan de Vrije 
Universiteit en is zelfstandig geestelijk 
verzorger. Ze zoekt vooral cliënten die 
niets met religie hebben. Zelf is ze ook 
niet met religie opgevoed. Daarmee wint 
ze vertrouwen bij mensen die behoefte 
hebben aan pastorale zorg, maar wars 
zijn van de kerk of geloof.  Zo werkt ze bij 
een verzorgingstehuis in de Rosse Buurt 
in Amsterdam. “Een kleine dienst werkte 
niet in het tehuis, want mensen had-
den er te weinig voeling mee. Maar een 
gesprek over zingevingsthema’s wel.” 

Ze trouwt volgend jaar een stel dat tijdens 
de bruiloft niets met het geloof wil, maar 
wel iets levensbeschouwelijks. Ze merkt 
dat rituelen-op-maat relevant zijn voor 
jonge mensen. “Ze zijn ook individueler, 
dus wat voor een groep werkt, werkt soms 
niet voor hen. En religieuze tradities zijn 
veel toegankelijker geworden, dus ze 
weten vaak zelf al het één en ander. Je 
kunt allerlei cursussen volgen. Een work-
shop boeddhisme hier een lezing kabbala 
daar. Dus als je dan behoefte hebt aan een 
bepaald ritueel, kom je misschien niet bij 
de Bijbel uit, maar wel bij de Happinez.”
Doodeman heeft geen problemen met 
die religieuze versnippering. “Zo lang er 
mensen zijn die eenheid kunnen verte-
genwoordigen en in een behoefte kunnen 
voorzien, lijkt me dat geen probleem.” .

Henk de Roest:

‘De kracht van de gemeenschap valt weg’
Dat het aantal reli-zelfstandigen toe-
neemt, lijkt praktisch theoloog Henk de 
Roest logisch in deze tijd van ontker-
kelijking. “Het aanbod van zelfstandig 
ondernemers, zoals ritueelbegeleiders, 
is afgestemd op een persoonlijke vraag 
en er is simpelweg behoefte aan die 
persoonlijke benadering.”

Volgens De Roest putten ritueelbegeleiders 
in hun diensten uit allerlei tradities. “Er is 
sprake van patchwork.” Dit betekent volgens 
hem echter niet automatisch dat er dan 
helemaal niet meer wordt geput uit teksten 
en elementen uit bijvoorbeeld de christelijke 
traditie. De ‘religieuze samenhang’ is volgens 
De Roest echter uit elkaar gevallen. De hoog-
leraar, verbonden aan de Protestantse Theo-
logische Universiteit, is bezig deze ‘religieuze 
samenhang’ empirisch te onderzoeken, en 
noemt die samenhang de vier b’s. “Daarmee 
bedoel ik belonging, believing, bonding en 
behaving. Die horen niet meer standaard bij 
elkaar. Je kunt je bijvoorbeeld verbonden 
weten met een religieuze traditie en de 
teksten en praktijken, zonder dat je lid bent. 
Je kunt geloofsovertuigingen onderschrijven, 

zonder dat je kerkganger bent en andersom. 
Of je kind naar een christelijke basisschool 
sturen, zonder dat je gelovig bent. En je kunt 
dus ook geraakt worden door een christelijk 
ritueel, zonder dat je de geloofsuitspraken 

onderschrijft of kerklid bent. Dat mensen in 
deze tijd voor een ritueelbegeleider kiezen 
die taal geeft aan hun emotie, die de sprake-
loosheid kunnen verwoorden, is belangrijk. 
De ritueelbegeleider wordt dan een beetje 
een predikant. Maar dan tegen betaling. 
Tegelijkertijd worden predikanten al heel 
lang gevraagd door mensen die niet of nau-
welijks bij een kerkgemeente betrokken zijn, 
om bijvoorbeeld een uitvaart te begeleiden. 
Toen ik predikant was, gebeurde dat zeer 
regelmatig.”
De Roest denkt dat kerken op de markt van 
spiritualiteit, waar geld wordt verdiend, geen 
spelers zijn. “Ze bieden hun waar niet aan om 
er wat aan te verdienen. Als er een ramp is, 
dan zal een predikant bijvoorbeeld nooit geld 
vragen voor pastorale zorg. Het is een dienst 
aan de samenleving.”
Volgens De Roest is een van de gevolgen van 
individuele ritueelbegeleiding of geestelijke 
zorg, dat de kracht van een gemeenschap 
wegvalt. “Die gemeenschap kan, bijvoor-
beeld bij lijden, als een troostgemeenschap 
werken. Een groep mensen staat om je heen. 
Ook bij de vreugde van een huwelijk of een 
geboorte.”

Henk de Roest
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Broeder Isaac  in de 
kaasopslag.

❞‘Hoezo zitten 
wij de hele dag
in de kerk?’

Voor trappisten is werken bidden en bidden werken

‘We leven niet als engelen          van de lucht’
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‘We leven niet als engelen          van de lucht’

Monniken zijn ‘reli-ondernemers 
avant la lettre’. De trappisten 
van de abdij Koningshoeven 
zijn niet alleen contemplatieve 
monniken, ze zijn ook bezige 
baasjes.  En soms een beetje 
dwars. “Winst is voor ons geen 
vies woord.” 

Tekst: Nynke Sietsma Beeld: Frank Penders

komen volgende maand bijeen voor de 
driejaarlijkse bijeenkomst in het moeder-
klooster La Trappe in het Franse Norman-
dië, vertelt de abt. “Ruim 75 procent van 
onze kloosters is niet meer in staat om in 
het eigen levensonderhoud te voorzien. 
We hebben dus heel wat uitdagingen te 
bespreken. Veel gemeenschappen hebben 
mooie, kleine artisanale bezigheden. Maar 
daar redden ze het niet meer mee. Een 
grotere onderneming betekent echter een 
andere manier van management. Daar-
voor zijn we eigenlijk niet in het klooster 
gekomen. Toch dwingt het huidige eco-
nomische systeem om erin mee te gaan. 
Maar hoever ga je erin mee, dat is de 
uitdaging.”

Regelgeving
Broeder Bernardus klinkt hoopvol terwijl 
hij het vertelt. Hij schenkt nog een kopje 
koffie in. “Bovendien hebben we meer 
te maken met regelgeving. In een Frans 
zusterklooster bakten ze bijvoorbeeld 
koekjes. Eén zuster schoof af en toe een 
lading koekjes in de oven en een andere 
zuster pakte ze aan de keukentafel in voor 
de verkoop. Toen kwam de warenwet. 
Ambtenaren zeiden: ‘Zusters, dit kan zo 
niet. U moet een speciale oven hebben, en 
u moet een vergunning hebben.’ Ze moes-
ten zus en zo. Dat was dus einde verhaal 

 A
bt Bernardus is een druk 
bezet man. Het hoofd van 
abdij Koningshoeven is laat 
teruggekomen uit Indonesië 
en staat de volgende ochtend 

alweer opgewekt paraat om te praten 
over ondernemerschap. Zijn telefoon gaat 
regelmatig af in zijn pij. Hij wacht al, bij de 
voordeur van het klooster.
Rondom abdij Onze Lieve Vrouw van Ko-
ningshoeven, in het Brabantse Berkel-En-
schot, heerst een sfeer van bedrijvigheid. 
Een jongen maait het gras. Er rijden bouw-
vakkerbusjes door de abdijpoort en ver-
derop, bij de bierbrouwerij lopen allerlei 
mensen heen en weer. Het is een gewone 
werkdag. Er staan 45 werknemers op de 
loonlijst bij de brouwerij en één daarvan 
stapelt bierkratjes op z’n heftruck.
“Ik ben vanmorgen eerst maar eens begon-
nen met de e-mails”, zegt de abt terwijl hij 
een dienblad met koffie en kloosterkoekjes 
neerzet in de voortuin. Je merkt daar niets 
van het rumoer rondom de brouwerij. Dat 
is maar goed ook, want in het klooster 
is het stil. Zeven keer per dag bidden de 
monniken samen, te beginnen met de 
metten om half 5 ’s ochtends.
Broeder Bernardus was op werkbezoek in 
Indonesië, vertelt hij. “In 1953 hebben we 
een klooster op Java gesticht. Daar zijn wij 

hier verantwoordelijk voor. Dus eens in de 
twee jaar breng ik daar een werkbezoek.” 
De trappisten op Java hebben een koffie-
plantage, een kleine bakkerij en een vee-
stapel. De kloosterlingen bottelen er ook 
chocolademelk. “Toen het klooster werd 
gesticht, hebben we een Fries soort koe 
naar het eiland verscheept. Daar hebben 
ze kunstmatige inseminatie mee gedaan. 
Ze zijn er beroemd om.”
Bij zijn visumaanvraag zegt hij niet dat hij 
een katholieke geestelijke is, maar dat hij 
naar Java komt voor ‘business’. En daar is 
geen woord aan gelogen. “Wat is er ook 
op tegen? Het ís ook een bedrijf, maar dan 
met een specifieke inslag. Ik ben niet bang 
om mezelf te zien als zakenman.”

Geen bedelmonniken
Ondernemers zijn het, de trappisten. 
“We zijn geen bedelmonniken”, zegt de 
abt stellig. Volgens de regel van Bene-
dictus moeten de kloosterlingen in hun 
eigen levensonderhoud voorzien. En dus 
brouwen de trappistenbroeders bier. Dat 
doen ze al sinds 1884. “Van oorsprong 
heeft onze orde zich altijd toegelegd op 
veeteelt. Tot 1999 hadden we dan ook een 
grote veestapel. Maar men kwam er eind 
negentiende eeuw al achter dat de grond 
schraal is en dat er dus weinig mee valt te 
verdienen. Toevallig was de overste een 
zoon van een bierbrouwer uit Duitsland. 
Hij stuurde een aantal broeders naar Mün-
chen om bier te leren maken. Ze kwamen 
terug met een Münchener brouwtype. Zo 
is het begonnen.”
Inmiddels is de bierbrouwerij een indus-
trie geworden met een omzet tussen de 
tien miljoen en vijftien miljoen euro per 
jaar. “Zeg gerust een industrie ja, daar 
moeten we ook niet moeilijk over doen. In 
de huidige tijd heb je zo’n soort industrie 
nou eenmaal nodig om een klooster zoals 
deze te kunnen onderhouden.”
Afgevaardigden van alle 178 abdijen 

Broeder Bernardus, abt van abdij Koningshoeven, 
“Ik zie mezelf ook als zakenman.”
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ben het gewoon gedaan”, zegt de abt met 
glinsterende ogen. “Soms is het een beetje 
pionieren, maar ik vind dat wij een voor-
trekkersrol moeten nemen.”

Biologisch bier
In 1997 ging de abdij een samenwerkings-
verband aan met Bavaria. Dat deed nogal 
wat wenkbrauwen fronsen. Ging de abdij 
niet té commercieel? Zouden de broeders 
de controle verliezen? “Het is een kwestie 
van vertrouwen. Ik was niet bang om de 
controle te verliezen. Dat is niet denken 
vanuit samenwerken, maar vanuit macht. 
Wij wisten heel goed wat we deden en 

stelden voorwaarden. Bavaria moest met 
onze bedrijfscultuur mee. Wij wilden 
bijvoorbeeld een biologisch bier ontwik-
kelen. Daar zat Bavaria, als commerciële 
brouwerij, niet echt op te wachten. In het 
begin was het dus schipperen. Maar dat 
is iedere samenwerking. Bavaria doet nu 
de distributie, levert technische know how 
en regelt personeelszaken. Dat is voor 
ons een enorme verlichting. Voorheen 
moesten onze broeders met de vakbonden 
onderhandelen.”
Voor Bavaria leverde de samenwerking 
volgens broeder Bernardus ook winst op, 
namelijk kennis. Door de productie van 
het biologische bier Puur moest het bier-
concern nadenken over de herkomst van 
het mout. “Daar zijn ze achteraf blij mee. 
En het maakt mij ook blij, want wij hebben 
als kloostergemeenschap toch een beetje 
hun ogen geopend door een beetje princi-
pieel te zijn.”

Werken en bidden
Over contemplatieve broeders heersen 

❞
‘Door ons moet
Bavaria over de 
herkomst van de
mout nadenken’

van de koekjes.” Ook met sommige regels 
van Benedictus, uit de zesde eeuw, is het 
soms schipperen. Zo is er de regel dat 
wat zijn volgelingen produceren om van 
te leven, onder marktprijs moet worden 
aangeboden. “Als ik dat nu doe, krijg ik de 
mededingingsautoriteit op de stoep.”
Toch is het de broeders abdij Koningshoe-
ven altijd gelukt het hoofd boven water te 
houden. Ook ondanks de financiële crisis 
en ook ondanks de krimp van de gemeen-
schap. Er is wel plek voor honderdvijftig 
monniken op het complex, maar ze zijn 
maar met z’n achttienen. 

Zonnepanelen
“Wij maken gewoon winst. Ik denk dat 
dat komt omdat we vanaf het begin deel 
hebben genomen aan het economisch 
verkeer en onszelf keer op keer hebben 
vernieuwd. Winst is geen vies woord. 
De vraag is: hoe ga je om met die winst? 
Schroef je die winst op tot ongekende 
hoogten of onderneem je meer vanuit het 
principe: genoeg is genoeg. Wij kiezen 
voor dat laatste en hebben besloten niet 
meer te produceren dan 120.000 hectoli-
ter. We zitten nog lang niet aan dat aantal 
liters, maar dat is ons plafond.”
Met de winst betalen de broeders voorna-
melijk hun levensonderhoud. “We zitten 
vaak in monumentale gebouwen. Het lijkt 
goedkoper om een gebouwtje te bouwen 
in de achtertuin en daar te gaan wonen, 
maar dat blijkt niet het geval. We heb-
ben gelukkig met steun van het rijk ons 
complex weten te restaureren. Dat kostte 
ongeveer 22 miljoen euro. Daarvan moet 
je als gemeenschap zelf 30 procent van 
ophoesten.”
Een ander deel van de opbrengst gaat naar 
stichtingen in Indonesië en Oeganda. En 
de brouwerij kost geld. Binnenkort moet 
er een nieuwe waterzuiveringsinstallatie 
komen en er wordt een kaasmakerij ge-
bouwd. De broeders zijn bovendien druk 
bezig met duurzaamheid. En ook dat kost 
handen vol geld. Er liggen zonnepanelen 
op het dak, de broeders waren de eerste 
kloosterlingen met een elektrische auto en 
er is speciaal glas-in-lood van dubbelglas 
voor de gastenkamers.
Monumentenzorg huiverde bij de milieu-
vriendelijke plannen van de broeders. 
Zonnepanelen op een monument vonden 
ze in eerste instantie maar niets. “We heb-

Abt Bernardus inspecteert 
de brouwerij.
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nog altijd vooroordelen. “Er heerst een 
romantisch idee dat contemplatieve kloos-
terlingen de hele dag niets anders doen 
dan bidden. Ja, bij bidden ligt onze priori-
teit maar we zijn geen engelen die van de 
lucht leven en af en toe wat rozenkransjes 
knopen.”
Veel mensen weten niet dat kloosterlingen 
in de traditie van Benedictus werken voor 
hun geld. “Werken is bidden en bidden 
is werken”, zegt de abt. “Vanaf 1884 tot 
1950 waren er vanuit onze orde continu 
zes broeders op pad om bier in het hele 
land rond te brengen. Eerst met paard 
en wagen en later met bestelauto’s. We 
hadden in die tijd 350 cafés. Er was dus 
een hele afdeling broeders die de huur 
moesten innen, die het interieur van de 
café’s moesten bepalen, noem maar op. Ze 
waren altijd onderweg. Het klooster van 
Aduard in Groningen had zelfs een hele 
vloot. Die broeders voeren langs de Han-
zesteden van Noord-Europa om handel te 
drijven. Dus hoezo zitten wij de hele dag 
in de kerk?” .

Ondernemende broeders
De broeders van abdij Koningshoeven 
brouwen niet alleen trappistenbier, ze 
bakken ook brood, maken chocolade 
en binnenkort ook kaas en honing. Eén 
van de laatst ingetreden broeders is 
imker en aan de spiksplinternieuwe 
kaasmakerij wordt gebouwd. De melk 
voor de kaas komt van lokale biologi-
sche boeren. Bezoekers kunnen ook 
een rondleiding over het brouwerij-
complex krijgen. 
Er is een kloosterwinkel, gerund door 
vrijwilligers. In de winkel is onder meer 
het zelfgebakken brood te koop, wor-
stenbroodjes, de zelfgemaakte cho-
colade en uiteraard het bier, maar ook 
artikelen uit andere kloosters zoals 
zeep en mosterd.
Trappistenbier is geen biersoort, maar 
betekent dat het onder toeziend oog 
van trappistenbroeders is gebrouwen. 

Het bier van de broeders van abdij Ko-
ningshoeven heet La Trappe en is van 
eigen recept. De monniken brouwen 
negen soorten, van bockbier en blond 
bier tot zwaar quadrupel-bier. 
De broeders zijn ook sociaal onderne-
mer. In het proeflokaal met bijbeho-
rend terras werken jongvolwassenen 
met een autistische stoornis in de 
bediening. Naast de brouwerij is boven-
dien een sociale werkplaats waar 150 
mensen een dagbesteding hebben. 
Er is ook ruimte voor bezinning in de 
abdij. In het klooster worden vier keer 
per jaar – tegen betaling – stilteweken 
gehouden. Daarnaast zijn er gasten-
kamers waar mensen zich een paar 
dagen kunnen terugtrekken in stilte.

Meer informatie over de abdij: 
www.koningshoeven.nl

‘Wij moeten een voortrekkersrol nemen’ ✽
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Br. Isaac (l.) en br. Ber-
nardus op de gisttoren 

van de brouwerij. 

Broeder Theo 
maakt choclaatjes.
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Zeven adviezen voor een 
bloeiende reli-sector
“Een eigenwijze  reli-ondernemer” noemt Greco Idema zich. Als eigenaar van Bureau Intermonde beheert hij 
onder andere  de websites Reliwerk.nl en Nieuwemoskee.nl. Hij is eindredacteur van Nieuwwij.nl, is actief als 
publicist en organisator, onder meer van interreligieuze jongerenontmoetingen in kloosters. Komend voorjaar 
verschijnt zijn boek ‘Reli-ondernemers’. Voor Volzin formuleert hij zeven adviezen voor een bloeiende reli-sector.

Tekst: Greco Idema Beeld: Sander ten Napel
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is. Jammer dat opleidingen theologie en 
religiestudies hier amper aandacht aan 
besteden.

2. Heb een duidelijke visie
Een gebrek aan visie, ik kom het zo vaak 
tegen. Dingen lijken te gebeuren omdat 
‘het altijd zo is geweest’ of omdat ‘het im-
mers niet anders kan want we denken niet 
allemaal hetzelfde’. Jaar in jaar uit wordt 
daarom hetzelfde georganiseerd voor 
steeds minder mensen. Vooral gaat het 
dan om ‘christelijke’ organisaties die niet 
weten wat ‘christelijk’ betekent in deze 
tijd. Steeds meer reli-ondernemers bieden 
– heel slim – deze organisaties cursussen 
en ‘brainstormsessies’ aan om die grote 
waaromvragen beantwoord te krijgen. En 
ik voorspel: veel meer reli-ondernemers 
zullen deze cursussen gaan aanbieden 
want de wanhoop bij veel organisaties 
neemt alleen maar toe.
Heel af en toe word ik wat visie betreft 
verrast door geweldige initiatieven. Die 
pioniersplekken van de Protestantse Kerk 
bijvoorbeeld. Geweldig hoe dominee 
Hinne Wagenaar en anderen in Jorwert 
met hun alternatieve kloosterproject 
Nijkleaster bezig zijn. De PKN wil duidelijk 
ergens voor gaan. Wil inzetten op groei in 
plaats van krimp in deze moeilijke tijden. 
Natuurlijk zijn al die plekken nog niet op 
het gewenste niveau, maar er is in ieder 
geval goed over nagedacht. 
Ontzettend jammer dat die visie in de 
rooms-katholieke kerk lijkt te ontbre-
ken. Ontbrekt daar de behoefte om te 
experimenteren met nieuwe vormen van 
kerkelijke gemeenschap? Recent gaf de 
Groningse bisschop Gerard de Korte op 
Nieuwwij.nl aan die pioniersplekken wel 
mooi, maar ook bijzonder moeilijk uit-
voerbaar te vinden binnen de katholieke 
kerk. In tegenstelling tot de PKN is de r.-k. 
kerk immers veel gefragmenteerder; de 
zeven bisdommen en de verschillende 
ordes en congregaties van religieuzen 
opereren grotendeels onafhankelijk van 
elkaar. ‘Maar heeft men wel geprobeerd 
iets nieuws van de grond te krijgen?’, 
denk ik dan. Wellicht niet. Jammer. Er zijn 
genoeg (katholieke) reli-ondernemers 
die wél een duidelijke visie hebben en 
die staan te popelen om de handen uit de 
mouwen te steken.

3. Durf en geef niet te snel op
In deze barre economische tijden iets 
groots en nieuws beginnen op het gebied 
van religie en zingeving, ja, dat moet 
je wel durven. Zeker als het om grote 
projecten gaat waar veel geld in om gaat 
en waar veel mensen bij betrokken zijn. 
Elders in deze Volzin kunt u lezen over 
het Kleiklooster waar o.a. Johannes van 
den Akker bij betrokken is. Een prachtig 
initiatief en hét voorbeeld als het gaat om 
het durven doen van nieuwe dingen. 
Maar grote, nieuwe dingen durven doen is 
echt uit. Stel dat er iets fout gaat. Risico’s 
mijden we liever. En: lukt het niet, dan 
stoppen we er vooral lekker mee. Ik zie 
overal deze mentaliteit. ‘Liever met min-
der mensen nog een veilige toekomst, dan 
met veel mensen een onveilige toekomst’, 
hoorde ik laatst een onderzoeker zeggen 
over zijn organisatie. Erg jammer. Geluk-
kig zijn er genoeg voorbeelden die aange-
ven dat durven en niet te snel opgeven tot 
geweldige resultaten kunnen leiden. Denk 
aan Nieuwwij.nl van Manuela Kalsky, aan 
het interreligieuze toneelstuk As I Left My 
Father’s House van Bright Richards en aan 
Eric van den Berg en zijn jarenlange pio-
nierswerk op het gebied van kerk, internet 
en sociale media. Helden zijn het.

4. Wees origineel en onderscheidend
Abeltje Hoogenkamp, tot vorig jaar als 
stadspredikant verbonden aan de Protes-
tantse Kerk Amsterdam, bedacht een paar 
jaar geleden dat het spannend zou zijn 
om mensen met ‘bewezen preekpotentie’ 
te vragen voor een Preek van de Leek in 
de Amsterdamse Singelkerk. Vaak ging 
het om bekendere mensen die niet waren 
uitgekozen om hun geloofsovertuiging of 
kerkelijkheid, maar omdat ze zich op een 
onverwachte en dappere manier in het pu-
blieke debat mengden. Een enorm succes 
werd het. Al snel werden ook op andere 
plekken in Nederland ‘Preken van Leken’ 
georganiseerd. Dit project bewees het 
maar weer eens: originaliteit is belangrijk, 
zeker in kerken. Voor originele projecten is 
vaak veel belangstelling.
Minder geslaagd vind ik het dan weer als 
een nieuw concept zo vaak door andere 
kerken wordt overgenomen dat het gaat 
lijken op gebrek aan creativiteit, zelfs 
luiheid. De Kerkennacht bijvoorbeeld. 

 H
et gaat beroerd met de reli-
sector in Nederland. Alleen 
al qua werkgelegenheid zijn 
de cijfers meer dan veront-
rustend. Jaarlijks verdwijnen 

er vele tientallen banen. Inmiddels is een 
enorm overschot ontstaan van honderden 
theologen en religiewetenschappers in 
Nederland. Hoog tijd dus voor verande-
ring. Maar waar en hoe te beginnen? Mijn 
advies als reli-ondernemer: kijk eens goed 
naar hoe reli-ondernemers te werk gaan, 
vanuit welke ideeën ze werken. Veel ver-
nieuwende projecten en ontwikkelingen 
van de laatste jaren zijn door hen gereali-
seerd. Blijkbaar doen ze een aantal dingen 
erg goed. Hieronder zeven adviezen van 
een eigenwijze reli-ondernemer die van 
grote waarde kunnen zijn voor de gehele 
reli-sector. 

1. Begin bij je passie
Als er iets ontbreekt in met name kerken 
en kerkelijke organisaties, dan is het 
passie. Hartstocht dus. Echt ergens voor 
willen gaan. Te veel mensen vinden hun 
werk ‘wel leuk’ of blijven bij hun baas 
werken vanwege hun hypotheek. Op het 
niveau van het vrijwilligerswerk zie ik iets 
vergelijkbaars: veel ouderlingen, diakenen 
en leden van werkgroepen voelen zich 
verplicht om de ‘kerk overeind te houden’ 
maar ze zijn niet echt gemotiveerd. ‘Wie 
moet het anders doen?’ hoor ik vaak. Doe 
het gewoon niet, denk ik dan. Blijf lek-
ker thuis. Ongemotiveerde mensen zijn 
dodelijk voor iedere organisatie. Als dat 
vervolgens tot consequentie heeft dat een 
kerk moet sluiten: het zij zo.
Natuurlijk is passie iets dat soms ontwik-
keld moet worden. Een passie kan ook 
veranderen en niet iedereen kan even 
gepassioneerd zijn. Regelmatig spreek ik 
studenten theologie en religiestudies over 
wat ze willen na hun studie. ‘Nou, ik vind 
eigenlijk zoveel dingen leuk’, hoor je dan 
meestal. ‘Fout!’ roep ik dan altijd plagerig. 
‘Zonder passie red je het niet. Kijk nou 
eens naar al die reli-ondernemers. Die 
vinden echt niet heel veel dingen leuk. 
Die zijn allemaal wel met ontzettend veel 
passie actief. Zij hebben bewust ervoor 
gekozen van hun passie hun werk te 
maken.’ Vaak volgt dan een discussie met 
die student over wat passie nou eigenlijk 
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lopen voorjaar zeven sprekers (per kroeg) 
in maximaal zeven minuten per persoon 
aan wat het christendom volgens hen 
echt achter zich moet laten én wat er in 
ieder geval mee moet. Dit project werd 
door meerdere fondsen mogelijk gemaakt. 
Waarom dit een goed project was? Wel, 
omdat het om echt iets nieuws ging. Het 
was origineel, concreet, inspirerend, kreeg 
veel media-aandacht en er zou heel goed 
een vervolg kunnen komen. Helaas zijn er 
veel te weinig van deze projecten. 
Dat brengt me bij het geld. In Nederland 
zijn tientallen fondsen die graag goede 
projecten steunen op het gebied van kerk, 
religie en zingeving. Maak daar dus ge-
bruik van. Ook veel kerkelijke diaconieën 
en nogal wat kloosters zijn bereid finan-
cieel bij te springen. Mocht het toch niet 
lukken via deze wegen: in september gaat 
het crowdfundingplatform    
Geloofinjeproject.nl online dat het voor 
iedereen mogelijk maakt om geld in te 
zamelen voor een religieus project. Het 

idee is simpel: je plaatst je project op 
deze website, geeft aan welk bedrag je 
nodig hebt en probeert vervolgens zo veel 
mogelijk mensen over te halen een kleine 
donatie te geven via deze site. Precies, het 
is eigenlijk een online collectezak!
 
7. Mensen zijn bereid voor kwaliteit te 
betalen, maak daar gebruik van
In veel kerken durven mensen niet te veel 
te vragen voor hun activiteiten. Immers, 
de activiteiten moeten ‘laagdrempelig’ 
zijn. Niet alleen voor de eigen mensen, 
liefst ook voor niet-kerkelijke mensen. Hoe 
vaak ik ook nu nog zie dat er in kerken 
voor avonden met geweldige sprekers én 
koffie én cake slechts een paar euro wordt 
gevraagd. Dat is echt niet meer van deze 
tijd. Kerken hebben zoveel in de aanbie-
ding voor ook niet-kerkelijke mensen. 
Wees daar trots op, vraag daar gerust een 
fatsoenlijk bedrag voor. Kijk eens naar 
wat debatcentra en cultuurcentra vragen. 
Er zijn genoeg reli-ondernemers die hier 
iets mee kunnen doen. Die prima weten 
hoe een kerk eigen activiteiten beter kan 
‘vermarkten’. 
Ik geef toe, het is soms best moeilijk om 
een goede prijs te bepalen voor een pro-
duct. Wees dus bereid om dit uit te probe-
ren. Joke Litjens, jarenlang werkzaam als 
omroeppastor bij RKK/KRO, en Mirjam 
Dirkx, mede-eigenaar van bureau De 
Levensboom, organiseren vanaf september 
a.s. in abdij Koningsoord in Oosterbeek 
een cursus van twintig dagen over chris-
telijke meditatie. Ik schrok aanvankelijk 
van de prijs voor deze cursus: € 4500,- per 
persoon. Kortgeleden las ik dat de cursus 
is ‘volgeboekt’. Twaalf tot veertien mensen 
hebben dat er blijkbaar voor over gehad 
en dus is het een prima prijs. Kwaliteit kost 
nou eenmaal geld.

Willen bovenstaande adviezen hun werk 
kunnen doen, dan is het wel noodzakelijk 
dat ‘gewone’ reli-professionals, studenten, 
vrijwilligers en reli-ondernemers meer 
gaan samenwerken. Dat gebeurt al, maar 
het mag allemaal nog wel wat intensiever. 
Er zijn genoeg goede ideeën, er zijn ont-
zettend veel mogelijkheden. Mijn advies: 
laten de betrokkenen die samen gebruiken 
om de reli-sector in Nederland overeind te 
houden. .

Op zich een aardig idee, hoewel het nou 
ook weer niet geweldig origineel is. Maar 
waarom moet nu bijna elke kerk in Ne-
derland zo’n kerkennacht organiseren? 
Waren ze nou zelf nooit op het idee geko-
men om op een ludieke manier iets met 
hun kerkgebouw te doen? 

5. Communiceer helder en wees 
positief
Een kennis van me wilde vorige maand 
graag naar een klooster. Ze had erg veel 
behoefte aan stilte en rust. En dus belde 
ze op mijn advies een gastenbroeder van 
een klooster met de vraag of ze over een 
aantal dagen al terecht kon in het klooster. 
De gastenbroeder reageerde behoorlijk 
geïrriteerd. Ze had moeten weten dat er 
minstens tien dagen van tevoren gere-
serveerd moet worden. Dat stond toch 
allemaal duidelijk op de website van het 
klooster. Gelukkig was ze na een paar 
‘sorry’s’ welkom, maar wat jammer dat 
hier zo krampachtig op gereageerd werd. 
Als er geen geschikt persoon te vinden is 
voor het gastenwerk, huur dan gewoon 
iemand in voor dit werk. Dat gebeurt al in 
de St.- Adelbertabdij in Egmond-Binnen 
overigens.
Als er een communicatieprijs zou bestaan 
in reli-Nederland, dan zou cultuurtheo-
loog Frank G. Bosman ‘m zeker verdienen. 
Bosman is van het type ‘je vindt hem 
geweldig of je vindt hem vreselijk’. Want: 
hij is wel erg zelfverzekerd en komt wel 
erg vaak op de tv en de radio. Hoe Bos-
man communiceert, is echt briljant. Altijd 
bereid om dat artikeltje voor je te schrij-
ven, altijd bereid om mee te denken, altijd 
positief in contacten via mail en telefoon. 
Bosman weet hoe belangrijk het is om 
duidelijk en positief te communiceren 
in vooral de media. Daarmee is hij erg 
belangrijk voor de gehele reli-sector. 

6. Voor elk goed idee is geld, investeer 
dus in goede ideeën
Ik zeg vaak tegen mensen: voor elk goed 
idee is geld. Misschien minder dan ge-
hoopt, maar vaak genoeg om het project 
door te laten gaan. Het project 7keer7,  
een roadtrip naar een nieuw soort chris-
tendom, van journalist Karel Smouter en 
zijn vrienden vind ik hiervan een goed 
voorbeeld. In zeven kroegen gaven afge-
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gids voor bezieling, bezinning en beweging*
De Hezenberg: bezinnen, groeien, helen.
Het prachtig-natuurlijk gelegen land-
goed Hezenberg (te Hattem, vlak bij 
Zwolle) biedt een excellente locatie voor 
persoonlijke retraite.

Mooie gastenkamers, dagelijks voor wie 
wil een ochtend- en avondgebed in de 
Kapel, een vaste structuur van koffie/
theemomenten en prima maaltijden 
zorgen ervoor dat u er even helemaal 
uit bent, ook al is het maar twee of drie 
dagen.

Mensen gaan op retraite om heel ver-
schillende redenen. De kern is dat je 
jezelf een periode gunt om echt tot rust 
te komen. Voor de één speelt haar of zijn 
geloof hierin een grote rol, dus ook tijd 
nemen voor meditatie en gebed. Voor 
een ander is het de rust en de ruimte van 
de natuur die helpt om allerlei ballast 
kwijt te raken, weer een ander komt met 
een stapeltje goede boeken binnen. Dat 
kan en mag allemaal.

Gedurende zo’n periode van je terug-
trekken uit de drukte, komt er ruimte 
voor de langzame vragen: Waarvoor 

leef ik eigenlijk? Welke keuzes moet ik 
maken? Wat past echt bij mij? Wat is 
mijn weg?

Een retraite geeft je de gelegenheid naar 
antwoorden te zoeken. Niet dat je die 
altijd vindt, maar het bezinnen op zich is 
al helend!

Naast het retraite-oord huisvest de 
Hezenberg ook een herstelcentrum. 
Mensen die om wat voor reden ook in 
hun leven zijn vastgelopen, komen hier 
voor een therapeutisch programma dat 
hen helpen moet zelf de regie over hun 
leven te hernemen.

Wij noemen dat programma onze ‘Zin-
Weken’. Ook hier gaat het om dezelfde 
drieslag ‘bezinnen, groeien, helen’. 

Website: www.hezenberg.nl

Maak kennis met Vrijzinnigen Nederland
Vrijzinnigen Nederland verenigt 47 vrij-
zinnige religieuze gemeenschappen die 
een ontmoetingsplaats voor bezinning 
en inspiratie vormen, waar ruimte is 
voor persoonlijke verdieping en maat-
schappelijke betrokkenheid. 

Zinzoekers die vragen minstens zo 
belangrijk vinden als antwoorden en op 
zoek zijn naar voedsel voor de geest en 
voor de ziel voelen zich bij ons thuis. 

Bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap-
pen zijn ongebonden religieuzen en 
geïnteresseerden in spiritualiteit – lid 
of niet lid - van harte welkom zijn. Door 
hun diensten, lezingen en gesprekgroe-
pen waarbij niet alleen religie maar ook 
culturele, maatschappelijke en filosofi-
sche aspecten aan bod komen, vormen 
vrijzinnige geloofsgemeenschappen een 
rustpunt in het vaak hectische dagelijks 
leven. 

Kwaliteit en openheid zijn sleutelwoor-
den bij alle activiteiten.

Aan veel van onze afdelingen zijn vaste 
voorgangers verbonden, zoals u kunt 
lezen in het interview in dit nummer met 
Ivo de Jong. 

Veel voorgangers verzorgen ook dien-
sten, lezingen en pastoraat als ZZP’ers. 

In het team van voorgangers van 
Vrijzinnigen Nederland ondersteunen 
zij elkaar, houden elkaar scherp en up-
to-date.

Op onze website kunt u uitgebreid ken-
nismaken met ‘vrijzinnigheid’, u kunt 
zich aanmelden voor onze nieuwsbrief 
en onze site wijst u de weg naar een 
gastvrije gemeenschap bij u in de buurt 
die inspiratie, verdieping en ontmoeting 
biedt, wat een enorme verrijking van 
ieders leven kan betekenen. 

Website: www.vrijzinnigen.nl
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Conferentiecentrum Samaya: 
schoonheid, lichtheid, ruimte en rust.
In het stille en landelijke Kromme Rijn-
gebied ligt de voormalige priorij Gods 
Werkhof, omgeven door 4 ha Engelse 
landschaps¬tuin. Via de vele grote 
ramen stroomt het daglicht overvloedig 
naar binnen en vanuit bijna elke plek in 

huis is er een  riant uitzicht op de weidse 
groene omgeving. 

Er wonen geen religieuzen meer. Confe-
rentiecentrum Samaya biedt sinds 1998 
ruimte voor meerdaagse trainingen op 

het gebied van lei-
derschap, persoon-
lijke ontwikkeling 
en/of spiritualiteit.

Ook veel (stilte)re-
traitegroepen weten 
Samaya te vinden 
evenals koren die 
er een koorweek-
end houden. Alle 
26 gastenkamers 
beschikken over 
eigen sanitair en 
de Bourgondische, 

biologische, vegetarische keuken is van 
een hoogstaand niveau. 

Meer informatie over deze welkome plek 
van schoonheid, lichtheid, ruimte en 
rust vindt u op onze website.

Website: www.samaya.nl 

Beate Gloudemans: 
“Adventsactie is naastenliefde in actie!”
“Als je mij vraagt wat mij bezielt, dan 
is dat allereerst mijn geloof. Christen-
zijn betekent voor mij ‘op weg zijn’ en 
daarbij Christus als leidraad volgen. 
Het katholieke geloof en de enorme 
rijkdom ervan inspireren mij steeds 
opnieuw. Het geloof reikt me diepe 
wijsheid en kennis aan over wie ik ben 
als mens, maar het laat me ook voelen 

hoe geliefd we zijn en dat God wil dat 
alle mensen gelukkig zijn.”

“Ik heb het geluk dat ik als campagne-
leider van de Adventsactie mijn bezie-
ling in daden kan omzetten en daarmee 
anderen verder kan helpen. Mensen 
‘daar’, die moeten leven in moeilijke, 
mensonterende omstandigheden, 

geven we via 
kleinschalige 
projecten 
hoop op 
een betere 
toekomst. Ik 
ervaar het 
ook ‘hier’: 
honderden 
mensen 
komen vrij-
willig in be-
weging voor 
anderen, ze 
voelen zich 
geraakt en 
ondernemen 

actie om mensen ver weg te helpen. 
Het zijn gepassioneerde mensen die 
hun leven in dienst stellen van anderen 
en die hun talenten inzetten voor hun 
diepste overtuiging: dat we één grote 
mensenfamilie vormen en elkaar dus 
niet mogen loslaten.”

Beate Gloudemans,

campagneleider Adventsactie

Adventsactie

In de weken voorafgaand aan Kerst-
mis, werft Adventsactie fondsen 
voor kleinschalige ontwikkelingspro-
jecten. We noemen ons werk: missie 
en ontwikkeling. Missie omdat 
we onze inspiratie putten uit het 
Evangelie van het Mens geworden 
Woord. Ontwikkeling omdat het 
Woord gedaan moet worden: door 
mensen die geven om elkaar. Hier 
en daar. Meer weten? Kijk op www.
adventsactie.nl 
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De Franciscaanse Beweging: eenvoud, betrokken, 
kwetsbaar en vredelievend
De leden van de Franciscaanse Beweging 
(FB) zijn geraakt door de idealen en de 
spiritualiteit van Franciscus en Clara van 
Assisi. Hun levenswijze inspireert om 
eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vre-
delievend door het leven te gaan. In de 
voetsporen van Franciscus en Clara wijst 
de FB een inspirerende weg om te gaan. 

De FB bestaat uit mensen die bij elkaar 
inspiratie opdoen en samen oplopen 
door het leven. Ze staat voor ontmoeting 
en verbondenheid tussen haar leden en 
voor allerlei vormen van verdieping en 
bezinning. De leden vormen een veel-
kleurig gezelschap dat zich laat inspire-
ren door Franciscus en Clara van Assisi. 
Ze streven een eenvoudige levenswijze 
na, dicht bij andere mensen en andere 
schepselen, met respect voor de ander 
en met respect voor natuur en milieu. 
Zij doen dat vol vreugde, gaan niet mee 
in de waan van de dag en ontlenen hun 

zelfwaarde niet aan gezag, bezit of sta-
tus. Vanuit de aanvaarding van de eigen 
kwetsbaarheid voelen ze zich verbonden 
met en betrokken bij elkaar en ieder-
een in de samenleving die misdeeld en 
miskend is. Waar ze geweld tegenkomen, 
proberen ze het ‘goede’ te doen en de 
vrede te herstellen of te brengen. 

Er zijn allerlei vormen van ontmoeting, 
bezinning en verbondenheid waarin de 
leden en andere belangstellenden elkaar 
kunnen vinden. Iedereen kan op eigen 
wijze meedoen in de Franciscaans Bewe-
ging. De beste kennismaking is deel-
name aan een activiteit of bijeenkomst, 
die verspreid over het land plaatsvinden. 
Wie de beweging concreet vorm wil 
geven en/of wil steunen, kan lid worden. 
Bij het lidmaatschap is een abonne-
ment op het Franciscaans Maandblad 
inbegrepen en leden krijgen korting op 
artikelen uit de webshop en op deelname 

aan activiteiten.  Op de website van de 
Franciscaanse Beweging vindt u uitge-
breide informatie m.b.t. activiteiten en 
bijeenkomsten.  

Website: 

www.franciscaansebeweging.nl

Stel, er is een nieuwe Wereldleraar...
... u weet wel, iemand van het kaliber 
Krishna, Boeddha, Christus – zou dat 
voor u reden zijn om u opnieuw te bezin-
nen op uw leven, op de zin van het leven, 
of de grote spirituele vragen van het 
leven? Of zou het u juist een antwoord 
geven op zulke vragen, de ‘grote vragen’ 
waarvoor geen plaats meer lijkt te zijn in 
een wereld waarin ons geleerd wordt dat 
alles een prijs heeft en niets van waarde 
is?

Geestelijk natuurrijk

Al ruim 35 jaar verspreidt Share Ne-
derland de informatie van de Britse 
kunstenaar, esotericus, schrijver en 
spreker Benjamin Creme, informatie 
die ongekende hoop biedt in een wereld 
waar de ene crisis op de andere volgt. 
Informatie over de Oudere Broeders 
van de mensheid die gezamenlijk het 
geestelijke natuurrijk vormen dat uit 
het mensenrijk is geëvolueerd. Over de 
terugkeer in de wereld van alledag van 
deze Meesters van Wijsheid en de Mees-
ter van alle Meesters, de Wereldleraar, 
om de mensheid de weg te wijzen uit de 
ernstige problemen waarin de wereld 
verkeert. Problemen die stuk voor stuk 
te herleiden zijn tot de twee belangrijk-

ste eigenschappen van onze huidige 
samenleving: afgescheidenheid en angst, 
die zich uitdrukken als wedijver en 
hebzucht. 

Op zich is de notie van cyclische open-
baring van goddelijkheid in de wereld 
niets nieuws: in de leringen van de Oude 
Wijsheid staat deze universele verwach-
ting bekend als de Leerstelling van de 
Op Komst Zijnde. Niet verwonderlijk dus 
dat, net zoals de christenen de weder-
komst van de Christus verwachten en 
de joden de Messias, de boeddhisten de 
komst van de vijfde Boeddha, Maitreya 
Boeddha is voorspeld, de hindoes op 
de tiende incarnatie van Vishnu, de 
Kalki-avatar wachten en in delen van 
de moslimwereld op de twaalfde Imam, 
Imam Mahdi gewacht wordt.

Volgens Benjamin Creme, die voort-
bouwt op de leringen van de Oude Wijs-
heid zoals die sinds 1875 zijn vrijgegeven 
in de werken van H.P. Blavatsky en Alice 
A. Bailey, zijn dit alle verschillende na-
men voor hetzelfde individu – het hoofd 
van de Geestelijke Hiërarchie, ofwel de 
Wereldleraar, wiens persoonlijke naam 
Maitreya is. 

Uitdrukking geven aan eenheid

De informatie van Benjamin Creme over 
deze historische gebeurtenis wordt in 
ons land verspreid door Share Neder-
land, een stichting zonder winstoog-
merk. Onze informatie is uniek omdat 
hierin twee stromingen samenkomen die 
velen tegenstrijdig lijken – de spiritu-
ele en de praktische. Dat de mensheid 
eigenlijk één is, spreekt velen aan als 
een mooie spirituele gedachte. Maar 
hoe geef je daar praktisch uitdrukking 
aan in een wereld die verscheurd lijkt te 
worden door tegenstrijdige belangen? Is 
een internationaal stelsel voor de billijke 
herverdeling van voedsel, grondstoffen, 
kennis, technologie en andere hulpbron-
nen haalbaar, om honger en armoede, en 
daarmee de oorzaken van ongelijkheid, 
verdeeldheid en terrorisme uit te bannen 
en ons thuis, planeet Aarde, voor de 
toekomst veilig te stellen? Is samendelen 
een vorm van spiritualiteit en kunnen we 
dat wel aan de politiek overlaten?

Meer informatie? Bezoek het Informa-
tiecentrum in Amsterdam. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom op de 
Open Dag op 13 september.

Website: www.sharenl.org
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