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1

Klooster Casella en de Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning

Klooster Casella en de stichting Casella, Stilte en ontmoeting zijn een initiatief van de Zusters
Augustinessen van Sint Monica. De Zusters leven in groepen verspreid over verschillende locaties
in Nederland. Dit is in het klooster in Utrecht aan de Waterstraat, klooster Casella in Hilversum op
de Monnikenberg en in het zorgcentrum Witven in Someren.
Begin 2018 vormden vier zusters de kerngroep van de religieuze leefgemeenschap Casella:
Mariella, Marie Madeleine, Maria en Leonie. Zij wonen in het klooster Casella. Daarnaast maakten
Carolien en Mireille deel uit van Casella als meelever.
In de loop van dit jaar zijn veel veranderingen geweest.
Er meldden zich twee nieuwe meelevers. Twee jonge mensen, Milou en Nadia die ook de intentie
hadden om in te treden. Milou begon aan haar meeleefperiode eind april en Nadia half juni.
Mireille is na een meeleefperiode van zeven maanden begin april vertrokken en vervolgt haar weg
in Bolsward.
Carolien heeft na een meeleefperiode van zes jaar in september afscheid genomen en heeft een
tijdelijke plek gevonden in Gorinchem.
Half oktober is zr. Leonie verhuisd naar onze zusters in Utrecht.
De laatste maanden van dit jaar kwam er weer rust en balans in de groep.
Dus eind 2018 is de situatie: drie zusters: Mariella, Maria en Madeleine en twee meelevers: Milou
en Nadia.
In april van dit jaar hebben zich weer twee nieuwe leden aangesloten bij de kring van
geassocieerden van Klooster Casella: Roelant en Helene. Daarmee is het aantal geassocieerden op
tien personen gekomen.
Mensen kunnen zich op vele manieren verbinden met onze manier van leven. Iedere vraag die wij
hierover ontvangen, wordt met respect in overweging genomen.
De stichting Casella, Stilte en Ontmoeting staat voor een open, gastvrij huis - een huisje langs de
weg - waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar het zoeken gedeeld kan worden, het zoeken
naar jouw weg, de weg naar de ander én de Ander. Wij als kerngroep van klooster Casella voeden
ons aan de Bron en delen uit van wat we ontvangen. Dat delen wordt concreet gemaakt in het
gastenverblijf ‘De Boerderij’ en de activiteiten die we aanbieden. De plek voor stilte en ontmoeting
voor jonge mensen geniet, dankzij de vele inspanningen, een steeds groter wordende bekendheid.
Casella wordt door de gehele gemeenschap van de zusters Augustinessen van Sint Monica
gedragen. Zowel financieel als door hun grote betrokkenheid en gebed.
De eerste ideeën over Casella, Stilte en Ontmoeting ontstonden in 2001 in Utrecht en sinds 2009
woont de kerngroep in Hilversum. In september 2013 was de nieuwbouw en restauratie voltooid.
Reacties en verhalen van de gasten die we ontvangen en de aantallen bevestigen ons dat een
Stilteplek speciaal voor jongen mensen onder de 35 jaar een goede zaak is en beantwoordt aan een
behoefte.
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1.1

Ontstaan en doel van de stichting

In 2012 is de “Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning” officieel opgericht. Hiermee
komen we tegemoet aan de wens van de Zusters Augustinessen om de activiteiten op langere
termijn te kunnen voortzetten zonder hierin afhankelijk te zijn van de gemeenschap. Het is tevens
de wens van de Zusters Augustinessen en van de stichting zelf dat Casella vanaf 2019
zelfvoorzienend zal zijn.
In de statuten is de volgende omschrijving opgenomen ten aanzien van het doel van de stichting:
1. De stichting heeft ten doel het religieus leven vanuit de Augustijnse spiritualiteit op een
laagdrempelige, gastvrije manier toegankelijk te maken voor vooral jonge mensen en voorts
al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer:
1. Door een centrum voor ontmoeting, stilte en bezinning beschikbaar te stellen en gasten
de kans te geven mee te leven op het ritme van het gebed van Casella en door een aantal
activiteiten (bijvoorbeeld labyrint lopen, bijbelmeditatie en zeepsteen bewerken) in dat
centrum te organiseren;
2. Door middel van samenwerking met de religieuze leefgemeenschap Casella, een initiatief
van de Zusters Augustinessen van Sint Monica, in verband met de inzet van Casella en haar
leden voor het centrum van ontmoeting, stilte en bezinning.
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen te weten:
 Zuster W.H.M. Maas als voorzitter
 Zuster M.E. Leunissen als vicevoorzitter
 De heer A.J. Kuin als penningmeester
 Mevrouw A.Z.H. van der Pauw-Bruun als secretaris
Een adviserend lid uit de doelgroep is aanwezig bij alle bestuursvergaderingen
 Mevrouw P.A.S. Zijp-Mastenbroek
In 2018 is het bestuur 4 keer bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering.

1.2

Financiering

In 2018 zijn conform de afspraken met de econoom van de Zusters Augustinessen de kosten voor
maaltijdvoorzieningen en huur afgedragen. Details met betrekking tot deze cijfers zijn terug te
vinden in het Exploitatie overzicht 2018.
Het doel is dat de Stichting in 2018 kostendekkend zal zijn, wat met de groei van de aantallen
gasten en overnachtingen haalbaar wordt geacht.
Dankzij de inspanningen in voorgaande jaren is de kerngroep van Casella goed thuisgeraakt in de
wereld van de sociale media. Het heeft zijn weerslag in de bekendheid van het Stiltecentrum.
Meer hierover in het hoofdstuk 2.4 Nieuw in 2018.
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2
2.1

Voorzieningen
Gastenverblijf “De Boerderij” en bungalow “Escale”

Het gastenverblijf “De Boerderij” is aangepast aan de eisen van deze tijd en aan de doelgroep van
jonge mensen. Het is mogelijk om ook mindervalide jongeren te ontvangen. Voor individuele
gasten is er een aparte huiskamer in het oorspronkelijke melkhuis. Die kan gebruikt worden door
individuele gasten als er een groep in “De Boerderij” is.
Nabij “de Boerderij” is een bungalow gelegen, een vroegere dienstwoning van de Zusters
Augustinessen. Het Goois Natuurreservaat (GNR) is nu de eigenaar hiervan en Casella heeft een
gebruikersovereenkomst met GNR gesloten. De bungalow is nu genaamd “Escale”. Het is het
Franse woord voor aanlegsteiger. Hiermee beogen we te zeggen: je mag even in de luwte zijn,
even een pas op de plaats maken.
De Bungalow “Escale” wordt voornamelijk gebruikt als aanvulling op de gastenkamers in de
Boerderij. Er kunnen ook vergaderingen gehouden worden. Soms kan deze als logeerplek dienen
voor de zusters uit Utrecht die graag een paar dagen doorbrengen op het hen zo bekende terrein
van de Monnikenberg.
Het aanbod van Casella aan gasten is erop gericht om tot stilte te kunnen komen, daarin zichzelf
te hervinden en na te denken over hun zoeken naar God. Op verzoek kunnen er voor de groepen
van gasten ook workshops worden georganiseerd in de vorm van zeepsteen bewerken,
bijbelmeditatie en labyrint lopen. De gasten kunnen gebruik maken van de zitkuil met vuurplaats
en de voorzieningen die ook publiek toegankelijk zijn.

2.2

Voorzieningen bij Casella publiek toegankelijk voor wandelaars

Het gebedsbos, labyrint en stiltehuisje zijn ook vrij toegankelijk voor publiek. Hiervan wordt veel
gebruik gemaakt en deze vorm van gastvrijheid wordt zeer gewaardeerd.
In het gebedsbos is ook een kunstwerk bestaande uit stenen met een Latijnse tekst daarin
uitgehakt. De vertaling luidt:
’'We delen het bestaan met de stukken hout en de stenen, het leven met de bomen,
het waarnemen met de dieren en het begrijpen met de engelen.’
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2.3

Liturgie en getijdengebed

In de regel wordt er gevierd op vastgestelde tijden. Dit is driemaal daags op weekdagen en
tweemaal daags in het weekend. Dit is altijd in de gebedsruimte en gasten worden van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Aan liturgie wordt veel aandacht besteed. Voor ons leden van Klooster Casella zelf, is het een Bron,
die ons laaft in ons dorsten naar God, die ons oplaadt voor wat ons die dag te wachten staat en die
ons aanmoedigt om in vriendschap te leven met elkaar. De gasten worden daarbij uitgenodigd
mee te vieren, om hun relatie tot God te overdenken, om Casella te ontmoeten in dat wat hen in
beweging houdt en doet gaan.
De vieringen zijn soms volgens een thema, zoals een viering rond de bron, een viering rond het
zaaien en oogsten rond het tableau van de zaaier. Veelvoorkomende andere thema's zijn stilte,
ontmoeting, gastvrijheid of we laten ons inspireren door een Psalm. In het weekend volgen we in
de vieringen vaak het centrale thema van de groep die op bezoek is. Door de week putten we uit
het leesrooster.
Op zondagmorgen houden we een Brood en Beker viering, zoals de eerste leerlingen deden ‘in een
of ander huis’, waar brood in vreugde met elkaar werd gedeeld. Vieringen worden ook afgestemd
op het liturgisch jaar zoals, de Advent, 40 dagentijd en paastijd.
De liturgie zoals deze binnen Casella wordt gevierd, wordt ook via social media-uitingen gedeeld.
Zo is er wekelijks de plaatsing van “Beeld van de week” op de website, Facebook en Instagram.
In de Advent en 40 dagentijd worden ook de dagelijkse teksten/beelden gedeeld op Facebook. We
ontvangen veel reacties van mensen die van ver en dichtbij ons in gedachte volgen en mee vieren.
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2.4

Nieuw in 2018

Themadag
In 2018 kreeg de jaarlijkse Netwerkdag een nieuwe naam: “Themadag”. Meer hierover is te lezen in
hoofdstuk 3.5 Werkgroep Themadag.
Website www.casella.nl
Na een lange voorbereiding is de website van Casella klaar. Deze is begin december 2018 officieel
de lucht in gegaan. Belangrijk was de verbinding tussen het klooster als gemeenschap en het
centrum voor Stilte en Ontmoeting. Beide componenten komen tot hun recht in een modern jasje.
Een ander belangrijk punt: het is een website waarin een wederzijdse connectie duidelijk zal zijn
tussen Casella en de Zusters Augustinessen. Op beide sites staan hyperlinks die naar elkaar
verwijzen. Vanuit beide sites is ook een duidelijke doorkoppeling naar Stad Gods. Die zal in
toenemende mate digitaal worden om een jongere doelgroep te kunnen bereiken.
Ansichtkaart
Hoewel niet nieuw in 2018, is het wel het vermelden waard: Alle gasten krijgen bij aankomst een
ansichtkaart met al een postzegel erop geplakt. Dit met de uitnodiging die te sturen aan iemand
van de doelgroep, die Casella nog niet kent. Een persoonlijk gebaar dat zowel door de zender als
ontvanger van de kaart erg gewaardeerd wordt en ook weer meewerkt aan het vergroten van de
bekendheid van Casella.
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3

Gasten

We bieden plaats/ruimte aan mensen die zoekend zijn met betrekking tot hun gelovig leven.
Vragen en twijfels over zingeving en geloof mogen er zijn. Wij leven ons leven in het alledaagse
gelovig en we nodigen mensen uit daarvan te ‘proeven’. Dit ‘proeven’ gebeurt in de stilte van de
natuur, in gebed, in ontmoeting en in gesprek. Onze doelgroep zijn jonge mensen van 18-35 jaar.
Hierop worden voor mensen ouder dan 35 jaar enkel en alleen uitzonderingen gemaakt voor
jongerenwerkers en begeleiders. Groepen met jongeren onder de 18 jaar kunnen alleen terecht
met begeleiders.
Gasten worden uitgenodigd bij de gebedsvieringen van Casella, waar zij graag gebruik van maken
en in de praktijk blijkt dat de gasten bijna geen enkele viering overslaan.
Door het gebruik van sociale media en de mond tot mond reclame is Casella hoe langer hoe meer
een begrip aan het worden. Onze ervaring is dat we vooral gevonden worden door studenten of
mensen die beginnen aan een werkend leven en behoefte hebben aan een pas op de plaats. Ook
studenten in de eindfase van hun studie, weten de weg naar Casella te vinden: er zijn weer
meerdere eindscripties afgerond dit jaar.
Stichting Casella zoekt behalve digitaal ook actief persoonlijk contact met jonge mensen uit de
doelgroep werkzaam in branches als zorg, onderwijs en welzijn. Waar in eerdere jaren een
netwerkdag werd georganiseerd voor jongerenwerkers, werd in 2018 een themadag speciaal voor
deze doelgroep georganiseerd. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 3.5 Werkgroep Themadag.
Bijzondere groepen in 2018 waren de mensen van het Wereldhuis, een diaconaal project van de
PKN in Amsterdam. Een groep jonge vrouwen nog zonder duidelijke verblijfsstatus genoten bij
Casella van enkele stiltedagen. Het is een feest om deze mensen te mogen ontvangen.
Ook de mensen van Bartimeus waren dit jaar voor het eerst bij ons. Het waren slechtziende jonge
mensen die met ons en met elkaar hier mooie dagen hebben gehad.
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3.1

Cijfers op jaarbasis

Het totaal aantal overnachtingen was in 2018 voor het tweede jaar weer boven de duizend;
namelijk 1162 overnachtingen. Het gemiddelde verblijf was net als voorgaande jaren 2 nachten
per bezoek.
Deze aantallen zijn exclusief de bezoekers van de Taizé vieringen en dagjesmensen.

Gasten
Overnachtingen
Gemiddeld aantal overnachtingen per gast

2015
498
902
1,8

2016
390
856
2,2

2017
525
1028
2,0

2018
582
1162
2,0

In onderstaande grafiek zijn deze aantallen per jaar weer gegeven.
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Het aantal workshops van labyrintlopen en meditatief zeepsteen bewerken dat dit jaar werd
gevolgd was in totaal 165. Dit zijn er slechts 10 minder dan vorig jaar.
Ook in 2018 hebben we diverse kleine en grote bijdragen ontvangen van vrienden, wat altijd zeer
gewaardeerd wordt.
De financiële bijdrage van de Fraterniteit zusters Augustinessen van Sint Monica1 is in 2018 boven
verwachting geweest. We hebben € 15.000, - meer ontvangen dan waar we in de begroting
rekening mee hadden gehouden. Hierdoor is resultaat van het jaar 2018 zeer positief. Dit resultaat
is gereserveerd voor eventuele investeringen in de toekomst.

1

Zie ook Hoofdstuk 6.1 Zusters Augustinessen St Monica

Pagina 9 van 20
Jaarverslag 2018 Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning

3.2

Activiteiten bij Casella

Naast de ontvangst van groepen en individuele gasten zijn er regelmatig activiteiten voor een dag,
dagdeel of meerdere dagen. Deze activiteiten bestaan uit:
 Bijbelmeditatie: 4x per jaar
 Onder begeleiding labyrint lopen, op het labyrint in de tuin op aanvraag
 Individuele en groepsgesprekken
 Meditatief zeepsteen bewerken: 1x per maand
 Meeleven met Pasen en Kerstmis
 Meeleefweekenden om het leven met Casella van binnenuit te leren kennen
 Retraite weekenden: 3 x in 2018, waarvan eenmaal voor de doelgroep 30-45 jaar
 Taizéviering eenmaal per maand
 Klein Taizé weekend tweemaal per jaar
 Pelgrimsweekend
Deze activiteiten zijn in principe voor jongeren tot 35 jaar op enkele uitzonderingen na.
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3.3

Externe activiteiten ter promotie van Casella

Afgelopen jaar hebben we ook verschillende evenementen bezocht en georganiseerd om Casella
en haar gastenverblijf bekend te maken.
Marie Madeleine bezoekt 5 x per jaar de Pastoreslunch. Een interkerkelijke ontmoeting
georganiseerd door de Raad van Kerken Hilversum
Marie Madeleine bezoekt bijeenkomsten bij de KNR als verantwoordelijke voor contactzoekenden.
Maria is lid van een commissie Jongeren bij de KNR en verzorgd samen met andere
religieuzen of religieus gerelateerden landelijke evenementen voor jongeren
Mariella bezoekt de bijeenkomsten voor Oversten die georganiseerd worden op landelijk
niveau door de KNR.
Milou en Nadia nemen deel aan het jaarlijks Kloosterfestival op Nieuw Sion, speciaal voor
jonge mensen.
Maria en Milou bezochten de jaarlijkse bijeenkomst van de Kleine Leefgemeenschappen,
deze keer in de Hoogstraat Gemeenschap in Eindhoven.
Op 25 febr. was er weer een solidariteitsviering In het ziekenhuis Ter Gooi. Dankzij de
enthousiaste inzet van de vrijwilligers en werkgroep Taizé was er een hoge opkomst van
patiënten.
Ook de groep die op dat moment op de boerderij was en meehielp was ondersteunend
aanwezig.
Op 9 maart was de presentatie van het boek Kloostermensen waarin zowel van Milou en
Marie Madeleine een interview staat. Zij waren beiden aanwezig bij de boekpresentatie.
15 maart was er een themadag voor werkers in de zorg bij Casella. Er waren 12 deelnemers
van verschillende zorginstellingen Het thema van de dag was: Ontdek de kracht van stilte.
De dag werd ondersteund door de werkgroep en door Amanda de Bruyn, die zowel
Geestelijk Verzorger is en werkt in de Wijkverpleging.
We hebben regelmatig contact met de Groene-kerken. Onze duurzame bouw geniet veel
belangstelling. Nu komt er ook interesse vanuit de Hilversummer Kerken.
Er zijn verschillende artikelen geplaatst in bladen over Casella: o.a. in Reliëf, kloosterglossy
en kerkbladen.
9 sept. was er Open Monumentendag waarbij Casella ook uitgenodigd was haar deuren
open te zetten. Er kwamen 85 mensen uit Hilversum en omgeving op af.
Op 13 okt. deden we mee aan de kloosternachtwake. We hadden met belangstellenden
een gesprek rond het vuur in de zitkuil en daarna een viering. Dit werd ook landelijk
georganiseerd door de KNR in het kader van de Bisschoppensynode voor en door jongeren.
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3.4

Werkgroep Taizé

Casella voelt zich verbonden met de gemeenschap van Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Daar komen duizenden jonge mensen vanuit alle werelddelen naar
toe, om mee te doen aan de wekelijkse ontmoetingen. Er is ruimte om samen te zoeken, samen te
vieren, te werken, te eten en plezier te hebben.
De werkgroep Taizé is het afgelopen jaar weer zeer actief geweest. De werkgroep bestaat uit vijf
personen. Twee leden van Casella en drie vrijwilligers. Twee leden hebben afscheid genomen dit
jaar en op de valreep zijn er twee nieuwe leden bij gekomen. Milou en Nadia doen mee in het
schema om de vieringen voor te bereiden. Casella faciliteert alles rondom de Taizébijeenkomsten
en de werkgroep is het gezicht naar jonge mensen toe. Zij verzorgen niet alleen de ontvangst en
vieringen, maar ook alle PR rondom de Taizéontmoetingen, weekenden en bijzondere vieringen.
Elke vierde vrijdag van de maand organiseert de werkgroep een Taizéviering voor jongeren van 18
tot 35 jaar. In 2018 is er een Taizéweekend geweest. Ook was er in februari de jaarlijkse Taizé
viering in het ziekenhuis Ter Gooi, waar ook andere vrijwilligers aan mee werkten.
Mensen die de leeftijdgrens van 35 jaar gepasseerd zijn, maar Taizé nog altijd een warm hart
toedragen, worden uitgenodigd om sponsor te worden van de Taizé werkgroep bij Casella.
Enerzijds worden de sponsorgelden voor Taizé gebruikt om jongeren met een smalle beurs vrij te
kunnen stellen van een financiële bijdrage voor het eten bij Taizévieringen. Anderzijds wordt dit
geld incidenteel gebruikt voor specifieke onkosten voor deze vieringen zoals de aankleding.
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3.5

Werkgroep Themadag

Het is van belang om potentiële gasten van Casella Stilte en Ontmoeting te blijven wijzen op de
plaats voor stilte en ontmoeting, die voor hen is gecreëerd in de bossen van Hilversum. Eén keer
per jaar wordt er een speciale Themadag voor vertegenwoordigers van groepen en individuen
georganiseerd, die binnen de doelgroep van de potentiële gasten van Casella vallen.
In 2018 was dat een themadag voor mannen en vrouwen werkzaam in de Zorg. Onder het thema:
Ontdek de kracht van stilte bij Casella.
Op donderdagmiddag 15 maart 2018 waren zij uitgenodigd om Casella te ervaren. In de volgende
tekst motiveerde de werkgroep het belang van een dag voor de zorg:
Werken in de zorg is een mooi en dankbaar beroep. Je werkt met mensen en begeleidt ze zo goed
mogelijk bij een soms moeilijke fase in hun leven. Het werken in de zorg is vaak belastend, grote
werkdruk, veel regels, formulieren invullen en organisaties die steeds weer op de schop gaan.
Een groep van 12 deelnemers heeft aan deze Themadag dit jaar mee gedaan. Het was geen grote
groep maar is heel waardevol gebleken voor de deelnemers.
De werkgroep Themadag bestaat uit Jan Franken, Sebastiaan Hexspoor, Ariejan Kuin en Marie
Madeleine Maas. Daarnaast nodigt de werkgroep altijd enkele mensen uit van de doelgroep
waarop wordt gefocust op de te organiseren Themadag.
De werkgroep Pioniers is hiermee komen te vervallen. De werkzaamheden overlapten elkaar.
De onkosten voor die dag zijn gesponsord door een Fonds.
Voor 2019 is de doelgroep van de Themadag samengesteld uit pastores, kerkelijk werkers,
predikanten en andere professionals actief met jongeren in de kerk. De titel van de dag is:
‘Durf jij de Stilte aan?’ De dag is gepland op dinsdag 14 mei 2019.
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4

Tweemaandelijks blad “Stad Gods”

Vanaf 2016 heeft klooster Casella de redactie voor Stad Gods op zich genomen.
De belangrijkste veranderingen die werden doorgevoerd:
 De vormgeving is in handen van Roelant Meijer; hij ontwierp de huisstijl van Casella
 Een eindredacteur en hoofdredacteur aangesteld
 Het blad wordt in kleur uitgeven
 Jonge mensen zijn gevraagd zitting te nemen in de redactie
In 2018 is de derde jaargang van de Stad Gods in nieuwe vorm verschenen. Stad Gods heeft nu ook
alles te maken met het gastenverblijf Casella.
Voor Casella klooster en het centrum voor Stilte en Ontmoeting is Stad Gods een belangrijk item.
Stad Gods heeft een groot bereik. Het is een donateursblad, voor het merendeel bereikt het blad
mensen die al jaren lang de zusters steunen. Nu met de andere uitstraling is het blad in
toenemende mate belangrijk voor onze gasten en vrienden en kennissen van Casella.
In 2018 maakten vier jonge mensen deel uit van de redactie. Zij zijn zelf meerdere malen gast
geweest op Casella en werken van harte mee aan het blad. Door hun medewerking kan het blad
vernieuwen en verjongen en de doelgroep gasten nog beter aanspreken. Marie Madeleine is
hoofdredacteur.
Op verzoek is het mogelijk enkele nummers ontvangen.
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5

Vrijwilligers

Er zijn nu ongeveer 32 vrijwilligers op allerlei manieren betrokken bij Casella.
Vanuit Casella zijn er twee belangrijke redenen om de stichting en gastenverblijf mede te laten
draaien met vrijwilligers. De eerste reden is dat de doelgroep van Casella jonge mensen van 18-35
jaar zijn en de leden van de kerngroep zelf niet meer binnen deze doelgroep vallen. Jonge
vrijwilligers overbruggen het verschil.
Een andere reden is dat de zusters van Casella het uitvoerende werk doen om het centrum voor
ontmoeting, stilte en bezinning goed te kunnen laten draaien. In het uitvoerende werk is er
ondersteuning door een groep vrijwilligers. Dit is zowel achter de schermen in de huishouding,
tuinonderhoud en de voorbereidingen van vieringen, administratieve taken, social media,
bestuurstaken, werkgroepen en Stad Gods.
In de loop van dit jaar is de functie van gastvrouwen overbodig geworden. Zij waren vooral
bedoeld als jonge vertegenwoordigers van Casella en dienden als vraagbaak voor de groepen in
het weekend.
Met Mireille, Milou en Nadia, als meelevers bij klooster Casella, bleek deze functie niet meer zo
nodig en groepen gaven aan er geen behoefte aan te hebben.
De gastvrouwen die graag bij Casella betrokken wilden blijven hebben een andere functie
gekregen.
Op de dagen dat Escale niet in gebruik was door gasten, konden vrijwilligers ook gebruik maken
van Escale.
Op de achterflap van het blad Stad Gods brengen we ook altijd een vrijwilliger van de zusters uit
Utrecht of van Casella onder de aandacht. Deze rubriek heet: ”Op de koffie met...”
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5.1

Bijeenkomsten voor vrijwilligers

We hebben het afgelopen jaar tweemaal een bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd.
Aangezien het moeilijk is om voor een dergelijk grote groep een hele middag een datum te
prikken, hebben we besloten voortaan twee maal per jaar een bijeenkomst te houden tussen
17.00-20.30 uur. Dit is inclusief maaltijd, viering en informatie.
Bij de Nieuwjaarsborrel 2018 werden de vrijwilligers uitgenodigd iemand mee te brengen die
Casella nog niet kent. Gezien het mooie effect van via eigen vrijwilligers nieuwe mensen bekend te
maken met Casella, was er bij de vrijwilligers BBQ in juni weer de uitnodiging een introducé mee
te brengen. Het is belangrijk dat we alert blijven om nieuwe vrijwilligers te interesseren.
Dit jaar werd er ook tweemaal een Tuindag georganiseerd voor wie maar wilde helpen. Er werd
heel wat werk verzet en het waren heel gezellige dagen.
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6
6.1

Bijdrage en betrokkenheid
Zusters Augustinessen van Sint Monica

De Zusters Augustinessen van Sint Monica hebben De Stichting Casella Stilte en Ontmoeting ook
in het afgelopen jaar geweldig ondersteund, zowel met advies als financieel. Voor de zusters
Augustinessen is onze plek heel hoopvol voor de toekomst.
Dit jaar hebben Mariella en Marie Madeleine samen met Martijn Schrama, als afgevaardigde van
de orde der Augustijnen en Marie te Steeg, werk gemaakt van de positie van de Augustinessen
binnen de Orde. Er zijn statuten en constituties opgesteld en een stappenplan voor nieuwe
kandidaten. Dit heeft er in geresulteerd dat de Augustinessen nu een Fraterniteit geworden zijn
binnen de orde der Augustijnen. In september is dat officieel geworden. Dit besluit heeft geen
directe gevolgen voor de Stichting Stilte en Ontmoeting.
Voor de zusters Augustinessen zijn het gastenverblijf “De Boerderij” en de bungalow “Escale” een
natuurlijk antwoord op de missie van de Augustinessen.

6.2

Geassocieerde leden Casella

De kring van mensen die dicht om Casella heen staat, zijn de geassocieerde leden.
Vanaf december 2011 heeft Casella mensen gevraagd of ze er voor voelen hun betrokkenheid met
Casella door een ritueel te bevestigen.
Het zijn mensen die betrokken zijn bij activiteiten en denkprocessen rond Casella klooster en
Stilte en Ontmoeting. Zij hebben grote affiniteit met wat hier gebeurt en voelen zich ook door
gebed met de gemeenschap verbonden. Er zijn nu 10 geassocieerde leden.
We inspireren elkaar door bijeenkomsten waarin de spiritualiteit van Augustinus in de aandacht
komt. Verder zijn het gezamenlijk eten en de gezelligheid ook belangrijke onderdelen.
In april van dit jaar zijn er twee nieuwe leden bijgekomen: Helene en Roelant.
Het is een wederzijdse verrijking in onze onderlinge verbondenheid.
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7

Impressies uit het gastenboek van het afgelopen jaar

Wij hebben fijne dagen gehad op deze mooie plek. Nieuwe inspiratie opgedaan en rust gevonden
om te studeren. Bedankt voor de gastvrijheid, het lekkere eten en de mooie vieringen.
Janneke, Elise en Lizanne
"Een reis naar binnen om vanuit de bron weer op weg te gaan" Heel veel dank voor de gastvrijheid,
rust, mooie vieringen en het hier mogen zijn. We zijn weer opgeladen en uitgerust.
Daywee en Mirjam
Thanks you so much Sisters to tell us welcome and open your house for us and you give us food
and for the prayers also for all Thanks So much! Wereldhuis
Bedankt wederom voor deze prachtige dagen! Jullie zorg en betrokkenheid, de pracht van de
natuur, de connectie tussen de lieve deelneemsters en de inspiratievolle momenten hebben tot
hernieuwde kracht en zingeving geleid bij ons allemaal. Hopelijk zien we elkaar weer snel met een
nieuwe groep. Veel liefs, Rob
Dag lieve Zusters van Casella, het is heel erg mooi geweest om bij jullie te verblijven. Ik heb veel
gehad aan de vieringen, de vaak prikkelende overwegingen en de stilte en de vele mooie en voor
mij vaak nieuwe liederen. Dank dat jullie zo ook een rustige plaats bieden om te studeren en
bezinnen. Dank voor de enorme gastvrijheid en het heerlijke eten. Gods zegen voor jullie als
gemeenschap en voor ieder van jullie. Douwe
Onwijs bedankt voor het creëren van een plek waarin God tot mij kan spreken. Heerlijk om tot rust
te komen van alles van het dagelijks leven.
Bedankt voor deze bijzondere en mooie dagen in Casella. We hebben genoten van jullie
gastvrijheid, openheid en verbondenheid met elkaar en ons. We hebben de Stilte mogen vinden
en ervaren. De Labyrint en zeepsteen workshop waren mooi en betekenisvol. We hopen jullie nog
eens te ontmoeten. Lieve groet, Bartiméus groep. Melissa, Patrick, Harriëtte, Anne, Jan,
Samantha, Tessa, Ids, Manon, Naw, Wija, Moukitshi
De vijfde keer alweer! Zoveel warmte licht, schoonheid en liefde. We geven het door! Liefs,
Bernadette
Lieve Zusters, het was fijn hier voor het eerst te zijn en een klein weekje te verblijven. Van de
woorden 'Bezinning en ontmoeting' had in het eerste meer dan in het tweede verwacht, maar
beide hebben mij goed gedaan en aan het denken gezet. Mijn complimenten voor de opzet van dit
centrum met al haar mogelijkheden tot verdieping en ontspanning en voor de gastvrije ruimte die
jullie creëren in dit huis en in jullie levens. Ik wens jullie veel zegen en alle liefde van Christus toe.
Op adem komen, zoals dat bijna nergens anders kan! Intens veel dank dat jullie dit mogelijk
maken en heel graag (weer) tot de volgende keer. Ries en Nienke
Ik zocht focus, ik vond ruimte. Dank voor het samen zijn en alle goede zorgen.
Tot ziens, warme groet, Willemijn
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Bijlage schematische weergave Casella en voorzieningen

Het gebedsbos, labyrint en stiltehuisje zijn ook vrij toegankelijk voor publiek.
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Overzicht exploitatie “Boerderij” Stichting Casella Stilte en Ontmoeting

Het positieve resultaat wordt gereserveerd voor investeringen die in de toekomst nodig zijn.
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