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Dominicanen
Ook de dominicanen waren al rede-
lijk actief op het internet, met een 
website en wekelijkse nieuwsbrie-
ven. Op de website kwam de rubriek 
‘ondertussen in…’ waarin de ge-
meenschappen van dominicanen, 
dominicanessen en lekendomini-
canen de lezers op de hoogte hiel-
den van het wel en wee in de eerste 
coronaweken.
Vieringen vanuit de kloosters in 
Zwolle en Huissen werden altijd 
al via een livestream uitgezonden. 
Onder een aantal betrokkenen ont-
stond het idee dat het volgen van een 
viering via een beeldscherm toch 
een andere beleving geeft dan actief 
meedoen. Daarom heeft een werk-
groepje rond een aantal momen-
ten zoals de Paaswake een thuis-
liturgie opgesteld met teksten en 
geluidsopnames.
Dominicanen zoeken altijd al naar 
andere vormen van verkondiging. Er 
bestonden al wekelijkse radiomini-
aturen bij het radioprogramma ‘Zin 
in weekend’. Korte beschouwingen 
van enkele minuten. In de veertig-
dagentijd volgden meer korte ge-
sproken beschouwingen van leden 
van de dominicaanse familie (pa-
ters, zusters en lekendominicanen). 
Ook hiervoor was grote belangstel-
ling. Er waren zo’n 600 abonnees en 
alle opnames werden wel 11.000 keer 
afgespeeld.

Op diverse plaatsen is ervoor geko-
zen om een deel van het bezinnings-
aanbod online te gaan aanbieden. 
Dat gebeurde o.a. bij de dominica-
nen in Huissen en bij de Abdij van 
Egmond. De belangstelling was 
groot, dikwijls waren er meer deel-
nemers dan er bij een fysieke bij-
eenkomst zouden zijn geweest en 
het leidde vaak tot veel reacties. Met 
name bij de adventsserie, die vanuit 
Klooster Huissen werd aangeboden, 
werd duidelijk dat juist ook mensen 
die niet zo’n beeld hadden van Ad-
vent erdoor geraakt zijn.

In Egmond bleven de broeders door 
hun ‘digitale spirituele impulsen’ 
contact houden met hun volgers 
zelfs op het moment dat zij allen 
door corona getroffen waren, waar-
door zij ook veel steun ontvingen.

eNovice
Abdij Koningshoeven kwam in de 
coronatijd met eNovice, een ‘digitaal 
noviciaat’. Al lange tijd was duidelijk 
dat de kennis over het religieuze le-
ven bij mogelijke geïnteresseerden 
soms erg minimaal was. eNovice is 
een manier om online deze kennis 
wat te vergroten en geïnteresseerden 
te helpen bij het goed onderzoeken 

Livestreams
Het gastenwerk is voor veel ordes en 
congregaties zowel een belangrijke 
bron van inkomsten als een onder-
deel van hun charisma. Gasten ont-
vangen, mensen tijdelijk mee laten 
leven, het bieden van stilte en bezin-
ning. Het zijn allemaal activiteiten 
die vorm geven aan het charisma. 
Tevens vormen ze voor een deel ook 
een bron van inkomsten. Door de 
coronamaatregelen gingen de gas-
tenverblijven en bezinningscentra 
op slot. Echter zoals in diverse pa-
rochies gebeurde, boden ook enkele 
kloosters en abdijen de mogelijkheid 
om via een livestream (een deel van) 
de vieringen te volgen. In eerste in-
stantie vooral bedoeld voor de vaste 
bezoekers van die vieringen, zodat 
zij toch mee konden vieren en ver-
bonden bleven. Al snel bleek echter 
dat dit ook andere kijkers trok. In het 
begin was het soms wat primitief en 
met zeer eenvoudige middelen (mo-
biele telefoons of één kleine camera). 
Toen echter bleek dat de situatie 
langer zou gaan duren, werd er op 
veel plaatsen geïnvesteerd in betere 
middelen. De livestreams boden niet 
alleen de mogelijkheid de gebruike-
lijke vieringen te volgen, maar ook 
enkele bijzondere vieringen, zoals 
professies, priester- en abtswijdin-
gen, en uitvaarten. Dat gold ook voor 
de herdenkingsviering voor de ge-
storven religieuzen die in september 
2020 werd gehouden vanuit de Sint 

Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. 
Bij de viering was slechts plaats voor 
zo’n honderd religieuzen, maar ve-
len baden mee via de livestream die 
ook door Omroep Brabant en de KRO 
werd uitgezonden.

Op het moment dat de maatregelen 
worden versoepeld maken kloosters 
verschillende keuzes. Enkele stop-
pen met de livestreams omdat ze de 
mensen graag weer verwelkomen 
in hun kloosterkerk, anderen kie-
zen ervoor om door te gaan met de 
livestreams omdat ze daarmee ook 
een ander publiek bereiken dat niet 
(meer) in de kerk komt.

Webshops
Naast de gastenverblijven gingen 
ook de klooster- en abdijwinkels 
dicht. Verschillende kloosters ont-
dekten in deze tijd het belang van een 
goede webshop en andere vormen 
van digitale verkoop. De acties om 
de norbertinessen van 10.000 flessen 
wijn af te helpen en de verkoop van 
het dreigende kaasoverschot bij de 
trappisten haalden de landelijke me-
dia en met groot succes. Alles was in 
no time uitverkocht.

Bezinningsaanbod Jezuïeten
Een groot aantal orden en congrega-
ties was ook voor corona al actief op 
internet. Velen hebben een website 
met informatie en digitale nieuws-
brieven. Voor enkelen was internet 

een manier om ook verdieping en be-
zinning aan te bieden. Bekend voor-
beeld daarvan zijn de jezuïeten die 
een aantal jaren geleden al gestart 
zijn met o.a. het online magazine 
Ignis met artikelen, colums en ver-
halen vanuit de Ignatiaanse spiri-
tualiteit. Vaak aansluitend bij de ac-
tualiteit of ter bezinning. Daarnaast 
boden de jezuïeten via ‘Bidden on-
derweg’ de mogelijkheid voor medi-
tatieve podcasts en online retraites, 
bijvoorbeeld in de veertigdagentijd.
Op het moment van de eerste lock-
down in maart 2020, reageerden 
zij direct met extra aanbod op hun 
websites. De bezoekcijfers scho-
ten de lucht in. Soms met 600%. Er 
werd speciaal materiaal ontwikkeld: 
podcast-, video- en tekstmateriaal 
om mensen te helpen bij het bidden 
thuis, om hen tips te geven over hoe 
ze in hun geloof kracht konden vin-
den om hier in het bijzonder mee om 
te gaan. Een ‘Brief van Ignatius van 
Loyola die ons op mystieuze wijze 
bereikt heeft’ is wereldwijd gegaan 
en is in alle mogelijke talen vertaald.
Voor de digitale retraite met zo’n 
20.000 deelnemers waren geen fysie-
ke uitwisselingsgroepjes mogelijk. 
Daarom werden er extra bijeenkom-
sten per zoom aangeboden waaraan 
telkens meerdere honderden men-
sen deelnamen. Nadien werd de You-
Tube hiervan door gemiddeld 2.000 
mensen bekeken.

De invloed van corona op de online 
presentie van de religieuzen
Wat voor heel Nederland geldt, geldt ook voor de religieuze instituten in Nederland. 
Corona heeft een enorme impact gehad in de afgelopen twee jaar. Zowel voor de 
oudere religieuzen die leven in woonzorgcentra, kloosterverzorgingshuizen of een 
vergelijkbare setting als voor de jongere vitale gemeenschappen. Het religieuze le-
ven zoals zij dat dagelijks leven, was vaak niet meer mogelijk.
Naast invloed op het dagelijkse leefden, had het ook invloed op de wijze waarop 
religieuzen aanwezig zijn in onze samenleving. Verschillende ordes en congre-
gaties vonden manieren om online toch present te blijven. Hieronder een aantal 
voorbeelden.

en formuleren van hun motivatie. 
Op de website wordt door middel 
van filmpjes het hele proces van ken-
nismaking en vorming uitgelegd. 
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden voor een tweewekelijkse 
nieuwsbrief waarin ze meer infor-
matie en opdrachten krijgen die hen 
kunnen helpen bij het onderzoeken 
van hun mogelijke roeping. eNovice 
vervangt dus zeker niet het noviciaat 
maar gaat vooraf aan het hele proces.
De lancering leidde tot een enorme 
belangstelling van de media en een 
de hausse van aanmeldingen. Dit is 
nu gereduceerd tot gemiddeld twee 
tot drie per week. Het heeft tot nu toe 

Poster eNovice
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tot enkele daadwerkelijke aanmel-
dingen geleid en in het najaar van 
2021 startten er twee belangstellen-
den als postulant, een derde zal bin-
nenkort beginnen.

Toekomst
In de periode dat de regels zijn ver-
soepeld bieden veel kloosters en 
centra weer allerlei fysieke bijeen-
komsten aan. Maar ook het online 
aanbod blijft. Het bereik is groter en 
meer divers. Groepen die niet zo snel 
naar een bezinningsbijeenkomst of 
retraite zouden komen, worden nu 
wel bereikt, zeker met de 
korte (mini)retraites en 
filmpjes. In de corona-
tijd is de vraag daarnaar 
gegroeid. Er is door de 
kloosters geïnvesteerd 
in middelen en kennis 
en het zou zonde zijn 
dat nu weer in de kast te 
gooien.
Corona heeft in die zin 
ook kansen geboden. 
Het heeft, in ieder geval 
bij een deel, van de re-
ligieuzen de opvatting 
versterkt dat zij ook in 
de digitale wereld pre-
sent moeten zijn, willen 
zij gezien blijven worden 
in onze samenleving. De 
digitale wereld kan de 
fysieke ontmoetingen 
tussen mensen niet ver-
vangen, maar kan wel 
een goede aanvulling 
zijn. Voorwaarde is wel 
dat het op een professi-
onele en goede manier 
gebeurt. In het begin 
werden slechte filmpjes 
en geluid bij livestreams 
nog wel geaccepteerd. 

Bestuurswisselingen

Eeuwige professies

Bestuur KNR
Tijdens de Algemene Vergadering van 4 november waren 
er vijf bestuursleden aftredend. Zuster Mary Ringnalda 
was na twee termijnen niet meer herkiesbaar en nam af-
scheid. De overige vier – abt Bernardus Peeters, zuster 
Monica Raassen, zuster Sara Böhmer en zuster Ancilla 
Martens – werden herkozen voor een tweede termijn.
Het voltallige bestuur bestaat nu uit:

 – Abt Bernardus Peeters, voorzitter
 – Zuster Monica Raassen, vice-voorzitter
 – Zuster Sara Böhmer, penningmeester
 – Pater Mark-Robin Hoogland, secretaris
 – Zuster Melina Polo, lid
 – Zuster Ancilla Martens, lid
 – Broeder Bram Hommel, lid

Zusters van Christus Verlosser
 – Zuster Gabriëlle Westhovens, overste

Congregatie van de H. Geest
 – Pater Marcel Uzoigwe, provinciaal overste
 – Pater Jules Habets, lid
 – Pater Callistus Offor, lid

Paters Passionisten
 – Pater Mark-Robin, provinciaal overste
 – Pater Tiny Thomassen, eerste consultor en tevens 
waarnemend provinciaal

 – Pater Josef Ohagen, tweede consultor

Priesters van het H. Hart van Jezus
 – Pater Koos de Rooij, regionaal overste
 – Pater Wim Halters, vice-regionaal overste
 – Pater Lambert Croimans, lid
 – Broeder Jos Vrancken, lid

Dominicanen Nederland
 – Pater René Dinklo, provinciaal overste
 – Pater Jozef Essing, lid
 – Pater Leo Oosterveen, lid
 – Pater Richard Steenvoorde, lid
 – Pater Michael-Dominique Magielse, lid
 – Pater Stefan Mangnus, lid

Franciscanessen van Heythuysen
Per 1 januari 2022 bestaat het bestuur uit:

 – Zuster Katharina Kluitmann, provinciaal overste
 – Zuster Marie-Claire Vogt, raadslid
 – Zuster Elisa Ackermans, raadslid

Congregatie Missiezusters Dienaressen van de 
Heilige Geest (SSpS)

 – Zuster Celine Padinjareannasseril, 
provinciaal leidster

 – Zuster Shyny Joseph, bestuurslid
 – Zuster Elsy Varghese, bestuurslid

Zusters van de H. Juliana van Falconieri
 – De heer Floris Bunschoten, algemeen administrator

Trappisten van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven
 – Broeder Jakobus Reinerink

Dominicanen
 – Broeder Stefan Ansinger

Om nu tussen het enorme ‘spiritu-
ele aanbod’ waar ook veel commerci-
ele partijen meespelen, zichtbaar te 
blijven, zal het aanbod inhoudelijk 
en technisch goed moeten zijn. Dat 
vraagt wellicht om meer investerin-
gen, maar ook om samenwerking. 
Nu het er op lijkt dat corona nog een 
tijd bij ons zal blijven en het door-
gaan van fysieke bijeenkomsten on-
zeker kan zijn, is het goed om daar, 
misschien ook gezamenlijk in KNR-
verband, eens verder over na te den-
ken en uit te wisselen.
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