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SCHIPBREUKELINGEN 

 

 

 

 

De monnik Isaak 
van de Ster uit 
de twaalfde 
eeuw. 

 

 

 

Dit is Isaac van de Ster. De ster tot wie hij bidt op dit plaatje is 
Christus, een soort  Jesus Christ Superstar. Maar dan wel 900 jaar 
geleden! 

Hij wilde net als Christus heel arm leven. Maar het klooster waar hij 
woonde was heel groot en vol boeken en nog veel meer. 

Hij heeft dat allemaal achtergelaten en ging samen met een paar 
broeders naar een eiland voor de kust van Frankrijk, een eiland dat 
nog kleiner is dan Schiermonnikoog.  

Hij hield zó weinig over dat hij zichzelf en zijn broeders beschreef als 
‘schipbreukelingen’. Wie weet zijn er mensen hier die voor stoere 
verhalen over de reddingsboot zijn gekomen. Nou, er is wel een 
kleine link dus. En het is best wel stoer om zo “met niks” opnieuw te 
beginnen .  
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    Het eiland Ré, waarheen de 
monnik Isaac van de Ster 
verhuisde.  

 

 

Wij komen net als Isaac uit een groot klooster:  

Abdij Sion in Diepenveen (bij Deventer).  

 

 

 

 

 

 

R
é 
R
é 

Diepenveen 
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Op onze website www.kloosterschiermonnikoog.nl  staat:  

Wij zijn monniken die op Schiermonnikoog een klooster 
willen bouwen. Onze abdij in Diepenveen laten we achter 
ons. D e cisterciënzer traditie nemen we mee, om te leven 
met God op een manier die ons past: teruggetrokken in eenvoud. 

 

 

http://www.kloosterschiermonnikoog.nl/
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We hadden daar 35000 boeken. We hebben onze boeken bijna 
allemaal achtergelaten. We willen op Schiermonnikoog in een klein 
klooster verder gaan, waarin alleen plaats is voor wat wezenlijk van 
belang is. Dat klooster moet nog worden gebouwd. Daar zijn we nu 
mee bezig: om een plek te zoeken en een ontwerp te maken, in 
gesprek te gaan met de eilanders, overleg met instanties.  

We wonen met vijf broeders in een huis op de Langestreek. We 
zullen ons nu voorstellen: broeder Alberic en broeder Vincentius.  

Daarna houdt ons verhaal op en hopen we dat jullie vragen aan ons 
hebben!  

Als jullie geen vragen hebben aan ons, dan hebben wij wel vragen aan jullie. 
Wat vinden jullie er van, dat er weer monniken op Schiermonnikoog komen? 
Wat zou je leuk vinden aan monnik zijn, en wat zou je niet leuk vinden?  

O ja, hier hebben jullie ook nog brochure met plaatjes. Dan kun je 
zien hoe de andere twee broeders er uit zien. De vijfde broeder is pas 
nieuw, en staat niet in de brochure. Hij staat midden op deze foto: 

br. Jelke 


