
Een zoektocht 
 
Hallo lezer, in dit verhaaltje wil ik u graag meenemen op een reis. Zelf hou ik helemaal niet van 
reizen. Ik blijf liever op bekend terrein. Maar soms ben je op reis zonder dat je het fysiek gesproken 
merkt. Een geestelijke reis kun je namelijk maken zonder al te veel kilometers af te hoeven leggen, 
zonder slechte koffie of andere ongemakken die vanzelfsprekend lijken te zijn aan reizen. Of toch 
niet? We gaan het merken. Gaat u mee? 
 
Laat ik mij eerst maar eens voorstellen. Ik ben Jasper Wessels, en ik heb deelgenomen aan het kom-
en-zie weekend 2019 van de abdij. Dit weekend werd tijdens de Pinksterdagen gehouden. Het 
fenomeen kom-en-zie weekend is een gelegenheid om mee te leven met de broeders, om te kijken of 
het monastieke leven je past. Dit weekend betekende voor mij dat ik weer een volgende halte op 
mijn reis had bereikt. 
 
Ho ho, zo wordt dit een verhaal dat alle kanten opschiet. Bij het begin beginnen, Jasper! 
Tja, wat is het begin? Wanneer merk je dat je geestelijk op reis bent, bijvoorbeeld omdat je niet meer 
goed in je vel steekt? Voor mij was dat het moment dat ik merkte dat ik me kerkelijk/ geestelijk 
gesproken alleen nog maar bezighield met bijzaken. Dat DE hoofdzaak van het geestelijk leven van 
een belijdend christen voor mij een beetje was weggezakt. O, de bijzaken waren mega-belangrijk. Ik 
was lid van de kerkenraad van de Protestantse gemeente Waal – Koog – Den Hoorn, lid van het 
bestuur van de PKN-classis, bestuurslid van de Raad van Kerken op Texel, maar ik was ergens 
ongemerkt het lidmaatschap van het bestuur over het geestelijk welzijn van Jasper kwijtgeraakt.  
Bezinning, werken aan geestelijke verrijking, daar deed ik niets meer aan. Als ik dat al ooit gedaan 
had……  
 

Mijn huidige kerk, de kerk van Den Hoorn. Markant gelegen op een stuwwal 
uit de ijstijd is het een herkenningspunt voor velen die Texel bezoeken. 
 
Aan mijn “herkomst” zal het in ieder geval niet liggen. Geboren in de 
Groningse Veenkoloniën, opgegroeid in de Gereformeerde traditie, speelde 
het geloof altijd al een grote rol voor mij. Zo groot, dat het iets 
vanzelfsprekends was. Iets automatisch. Gedoopt, belijdenis gedaan. 
Allemaal vanzelfsprekend in de beschermde Gereformeerde omgeving. Ik 
merkte pas dat dat niet zo vanzelfsprekend was toen ik in 1999 emigreerde 
naar Noord - Holland. Ik was opeens de enige van mijn generatie in de kerk. 
Toen bleek dat ik op vragen over het geloof van generatiegenoten (op het 

werk bijvoorbeeld) vaak geen antwoord had. Daarom heb ik ergens rond 2014 het roer omgegooid, 
en heb ik geprobeerd ruimte vrij te maken voor persoonlijke studie en bezinning. De eerste stappen 
van de zoektocht. Maar dat mislukte grotendeels. 
 
Eén aspect van deze fase lukte echter wonderwel: Ik had me namelijk voorgenomen om mijn 
vakanties en vrije dagen zinvol in te vullen, en niet te gebruiken voor “inhoudsloos vertier”. Ondanks 
het feit dat dat inhoudsloos vertier vaak erg leuk is slaagde ik er toch vrij gemakkelijk in om mijn vrije 
dagen nuttig in te vullen. Ik werd namelijk vanaf het eerste bezoek als gast aan een abdij gegrepen 
door de sfeer. Voor mij smaakte dat naar meer. Hoe ik ertoe kwam om mij in te schrijven als gast bij 
een abdij? Ik weet het niet, maar het voelde vanaf het begin goed. Ik heb als gast met veel abdijen en 
kloosters mogen kennismaken. Met diverse (gasten)broeders heb ik gesprekken gehad. En eigenlijk 
dacht ik vanaf het eerste contact: “Zou dat kloosterleven iets voor mij zijn”? 
 



Vanaf het moment dat dit idee vastere vorm ging krijgen ging alles bij mijn kerkelijke 
bestuursfuncties mis. Althans, zo kwam het op mij over. Achteraf gezien ging er niets meer mis als 
anders, maar ik had niet langer de veerkracht om het te verwerken. Ik heb dus al mijn functies 
neergelegd, en ik heb me een half jaar gegeven om een andere kerk te vinden waar ik me thuis 
voelde. In dat half jaar heb ik me geprobeerd in te leven in zoveel mogelijk kerkgenootschappen 
waar ik me in thuis dacht te kunnen voelen. Die kerk heb ik in dit halfjaar niet gevonden. Toen zag ik 
de melding dat er in de Sint Adelbertabdij een kom-en-zie weekend werd gehouden.  Op het moment 
dat ik dat las was ik net als gast aanwezig in een andere abdij, een verblijf waarbij ik zocht naar een 
goed moment voor een serieus gesprek, over redenen of motivaties om intrede te doen 
bijvoorbeeld. En dat ik de melding van Egmond juist op dat moment tijdens mijn verblijf daar onder 
ogen kreeg, heb ik maar beschouwd als een serieuze “hint”. Iets waar ik op door moet gaan. En ik 
kwam meer en meer tot het besef dat mijn half jaar intensief zoeken, en mijn verdere verkenningen, 
eigenlijk alleen maar een wens naar bevestiging zijn van een keuze die ik eigenlijk zelf al had 
gemaakt. 
 
Zoals eerder aangegeven ben ik opgegroeid als lid van de Gereformeerde kerk, die sinds 2004 is 
opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland. Van huis uit ben ik redelijk oecumenisch opgegroeid, 
want één van de eisen van mijn ouders aan hun kinderen was dat ze iedere zondag minimaal 1x naar 
een kerk moesten. Welke kerk, dat maakte niet zoveel uit. Als bestuurslid van de plaatselijke Raad 
van Kerken werk ik nu nog steeds met veel vreugde mee aan alle activiteiten die begrip en 
samenwerking tussen de diverse kerken bevorderen. Mijns inziens is oecumene niet bedoeld om 
kerken zoveel mogelijk op elkaar te laten lijken, maar is oecumene bedoeld om vanuit de eigen 
kerkelijke identiteit meerwaarde te geven aan kerkelijke samenwerking. Vele aspecten van de Sint 
Adelbertabdij spreken mij aan als ik ze bezie vanuit mijn oecumenisch ideaal. Daarmee bedoel ik: De 
eigen Rooms Katholieke identiteit van de abdij, maar open voor iedereen. 
 

Sinds Pinksteren 2019 verblijf ik steeds vaker in de abdij van Egmond.  
Vanaf 1 juli draai ik een periode van drie maanden aaneengesloten mee in de 
communiteit. Misschien ziet u mij binnenkort eens, tijdens een viering of tijdens 
een activiteit in de abdij.  
U herkent de “nieuweling” vast wel. 
 
 
 
 
 

 
Groeten, Jasper. 


