
De Lebuinuskerk is een oude 
monumentale kerk, en een van 
de weinige protestantse kerken in 
Nederland die de hele week open 
is. De oude crypte in de kerk is uit 
de middeleeuwen. Deze crypte is 
gerestaureerd en is zo ingericht dat je 
er rustig kunt zitten en in de stilte kunt 
verwijlen. Ook al is de ruimte open 
en de geluiden van boven en buiten 
dringen door, toch ademt het stilte. 

Nelleke Boonstra

Mw. drs. C.A. 
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predikante in 
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Als ik in Deventer kom loop ik vaak even de Lebuinuskerk 
binnen. In de crypte ga ik even zitten en lees het gebed van de 
week. Het helpt mij om te concentreren op de taken die mij te 
doen staan die dag en de dagen erna. 

Stiltecentra

De ruimte             
  ademt         
   stilte

Stil zijn

Goede God 

Duizend dingen 

houden mijn aandacht vast, 

de hele dag.

Ook in de nacht vind ik geen rust. 

Help mij 

om te ontspannen 

en stil te worden. 

Schenk mij 

nieuwe concentratie

om mij te kunnen richten op U. 

Van U kan ik leren 

wat een goed leven is 

voor mij en voor de mensen 

met wie ik het leven deel. 

Help mij me niet steeds te verliezen 

in al die duizend dingen 

die niet werkelijk van belang zijn. 

Amen1) 
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Bij jezelf 

naar 

binnen 

kijken

Even stilstaan   Van oudsher 
bood de Rooms Katholieke kerk ons 
de mogelijkheid om in hun kerken 
binnen te wandelen en een gebed of 
een kaars aan te steken. Protestanten 
hebben deze traditie niet. De afgelopen 
jaren is een nieuwe ontwikkeling 
gaande, er onstaan stiltecentra, ook bij 
protestantse kerken. Een van de eerste 
opengestelde oecumenische centra 
is te vinden op Hoog Catharijne bij 
Pax Christi2), nog steeds kunt u daar 
de drukte van de stad ontvluchten en 
in de stilte verwijlen. Verspreid over 
het land zijn protestantse kerken die 
een ruimte of een gedeelte van de 
kerkzaal inrichten als stiltecentrum. 
Ook in ziekenhuizen en openbare 
ruimten vinden we steeds vaker 
gebedsruimten, deze worden het meest 
regulier gebruikt door moslims, toch is 
iedereen welkom.

Een plek van gebed   In een 
stiltecentrum worden mensen 
uitgenodigd om bij zichzelf naar 
binnen te kijken. Even los van de 
dagelijkse beslommeringen geef 
je jezelf de tijd om stil te zitten en 
de overdenken. In dit overdenken 
kunnen dan de dingen van alledag je 
gedachten vullen, in een stiltecentrum 
kan iemand geraakt worden door de 
sfeer in de ruimte en komen tot de 
verbinding met de Eeuwige. 

Een gebed ontstaat. ‘Schenk 
mij nieuwe concentratie om mij 
opnieuw op U te richten’, met deze 
woorden nodigt het weekgebed van 
de Lebuinuskerk iemand uit om in de 
stilte van de gedachten en het gebed 

te komen tot een levenshouding 
die gevuld wordt met dingen die er 
werkelijk toe doen. Een stiltecentrum 
biedt mensen de mogelijkheid om 
tot verdieping van hun eigen geloof 
te komen. En dat bieden van die 
gelegenheid is een belangrijk goed 
in onze jachtige tijd, waarin geloof 
en verdieping ondergeschoven 
dreigen te worden door de haast en 
oppervlakkigheid van deze tijd. 

Stil zijn kun je leren   Het is niet 
altijd eenvoudig om tot verdieping te 
komen als de gedachten gevuld worden 
met zaken die ook nog gedaan moeten 
worden. Maar omdat de behoefte 
groeiende is en mensen steeds vaker 
verlangen naar deze verdieping is op 
dit gebied wel van alles in beweging. 
Inkeer en bezinning vraagt om een 
vaste structuur. Een stiltecentrum biedt 
de mogelijkheid om tot stilte te komen. 
Als je alleen bent kun je je gedachten 
laten gaan. Maar zo vaak dwalen we 
weer af en blijft de onrust. 

Een van de vormen die de eeuwen 
door is blijven bestaan is de liturgie. 
Mensen komen samen en zingen, 
bidden, lezen en verkondigen volgens 
een vast patroon. Dit kan de zondagse 
kerkdienst zijn, een vesper in de 
veertigdagentijd, of een middaggebed 
in een stiltecentrum. Er zijn andere 
rituelen die van oudsher in onze 
kerken ons helpen om te komen tot 
deze devote houding. Het gebed bij het 
eten, lezen uit de bijbel na de maaltijd, 
elke dag lezen uit een dagboek met 
teksten, gebeden, liederen. Of bij het 
slapengaan het avondgebed bidden, 
alleen of samen. 
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In het Dienstboek van de 
Protestantse Kerk in Nederland, Schrift 
Maaltijd Gebed, is een apart gedeelte 
met als titel ‘het dagelijks gebed’3) 
waarin eenvoudige mogelijkheden 
worden aangereikt om met nieuwe 
vormen te leren stil te zijn en te 
bidden. Als men gewend is om 
volgens een vast patroon te komen 
tot inkeer en verdieping zal het zeker 
gemakkelijker gaan als de ruimte van 
het stiltecentrum wordt betreden. 
Ook worden vormen van meditatie 
aangereikt door Vacare, het platform 
voor meditatief leven in en vanuit 
de Protestantse Kerk in Nederland4). 

Een korte oefening om tot stilte en 
aandacht te komen is ook verschenen 
in het Ouderlingenblad met als thema: 
Onderweg in de seizoenen5).

Een stiltecentrum in de eigen 
omgeving   Iedere gemeente kan in 
de eigen kerk een hoekje afschermen 
om een eigen stiltecentrum te creëren. 
Het vraagt enige gevoeligheid voor 
stijl en sfeer om dat op een goede 
manier gestalte te geven maar bij een 
eenvoudige zoektocht op het internet 
kan men aardige ideeën opdoen voor 
het maken van een stiltecentrum in 

Ook 

voor niet 

kerkelijke, 

spiritueel 

gerichte 

mensen
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de eigen kerk. Wel is het van belang 
goed na te denken wat men zou willen 
met een eigen centrum. Is het alleen 
voor de eigen gemeenteleden, of moet 
het juist een uitstraling hebben naar 
buiten, en nodigt de gemeente juist 
ook niet kerkelijke spiritueel gerichte 
mensen uit binnen te komen.

Als een gemeente plannen heeft om 
een stiltecentrum in te richten, lijkt het 
me dat eerst informatie ingewonnen 
moet worden bij de christelijke 
groeperingen en openbare gebouwen 
in de eigen omgeving, waar mogelijk 
ook stiltecentra zijn. Wie weet is er een 
prachtig centrum reeds in de buurt, en 
is samenwerking mogelijk! Sommige 
centra zijn heel zorgvuldig ingericht en 
ook kunst heeft er regelmatig een plek. 
Ook is het een goede mogelijkheid 
om contacten te leggen met deze 
groepering(en) en een gezamenlijk 
plan op te zetten het stiltecentrum in 
de publiciteit te brengen. In dit plan 
kunnen ook toerustingsbijeenkomsten 
georganiseerd worden om mensen te 
leren stil te worden. Want daar is een 
stiltecentrum immers voor bedoeld.

Stil zijn   We zijn weer in de oude 
Lebuinuskerk en lopen de trap op, 
de crypte uit. De grootsheid van 
de hoge gewelven komen op mij 
neer. En ik loop bedachtzaam langs 
de oude muren en bewonder de 
wandschilderingen die de afgelopen 
jaren weer zichtbaar zijn gemaakt. Een 
sonnet komt mij in gedachten, speciaal 
geschreven voor deze kerk… π

Middeleeuwse Kathedraal 

 

Alleen de stilte heerst in deze ruimte

waarin ik ademloos te kijken sta

na alle haast en drukte buiten

lijkt tijd hier bijna stil te staan

 

Hier bad men om een plaatsje in de hemel 

lag krom om te ontkomen aan de hel; 

hier speelde men en zong met talloos velen - 

uit vrees voor echo demp ik nu mijn stem 

 

Het schemert nog wat voor mijn ogen

tot ik de lijnen volg van het gewelf:

de zuilengang schraagt spitse bogen

die reiken naar het licht daarboven - zelf 

word ik ook, geruisloos, even 

door de ongekende bouwheer opgeheven

 

Marianne H.B. van Halewijn6) 
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