Stichting Thomas a Kempis Zwolle
Jaarverslag 2020
Inleiding
Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van Corona of Covid 19.
Het is het jaar geworden waarin zoveel activiteiten niet door konden gaan. Vanaf maart
werden landelijk coronamaatregelen afgekondigd, waaronder een lockdown, de afgelasting
van alle evenementen en de 1½ meter afstand tussen personen. Verder een dringende
aanbeveling niet met meer mensen in een afgesloten ruimte bijeen te komen. Vanaf begin
maart was het met elkaar vergaderen dus niet meer verstandig en besloot het bestuur de
vergadering van 30 maart af te gelasten en verder per E-mail en telefoon contact te houden
. Toch kon op 9 juni een vergadering op afstand gehouden worden in de tuin van Bert
Pierik. In november, tijdens een kleine verruiming van de maatregelen, heeft een
vergadering in kleine kring plaatsgevonden.
De Zomeravondontmoetingen oude stijl, die voor juni gepland stonden, moesten worden
afgelast; evenzo kon een Najaarslezing niet doorgaan. Plannen voor de viering van de 550ste
sterfdag van Thomas a Kempis in 2021 werden wel nader uitgewerkt .
We hebben goede hoop dat dankzij vaccinaties in 2021,meer activiteiten mogelijk gaan
worden.

Bestuur
Vacature voorzitter
Het bestuur heeft in 2020 intensieve pogingen ondernomen om in de vacature van voorzitter
van de Stichting te voorzien, helaas is het daar nog niet in geslaagd. Met geen van de
personen, die benaderd zijn, is het helaas tot een definitieve toezegging gekomen. Het
combineren van het voorzitterschap met de eigen bezigheden waren veelal de knelpunten.
Bestuurslid Jan Bijlsma was ook in 2020 bereid, als waarnemend voorzitter het bestuur te
vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2020 vier keer live vergaderd: in oude stijl op 20/01 en 17/02 op de
vaste vergaderlocatie ten huize van Bert Pierik. De geplande vergadering van 30/03 is
afgelast en de vergadering van 09 juni ging door, buiten, in de tuin van Bert Pierik op
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corona-afstand. Op 30/ 11 heeft in kleine kring de vierde vergadering plaats.

Contacten met het Ontmoetingshuis Moderne Devotie (OMD)
Op de bestuursvergadering van 9 juni van de Stichting Thomas a Kempis, was Hans Tissink
voorganger van het OMD, eveneens tot ons genoegen aanwezig. Het doel van deze
bijeenkomst was kennis te nemen van elkaars plannen voor de viering van de 550ste
sterfdag van Thomas a Kempis in 2021. De bedoeling was om tot een gezamenlijke indiening
van een plan en een begroting te komen. Indiening zou plaats vinden bij Vincent Robijn,
directeur HCO , de door de gemeente Zwolle aangewezen persoon.
Er zijn vervolgens contacten geweest tussen Jan Bijlsma en Vincent Robijn (HCO) in deze
geweest en vanaf maart 2020 waren er contacten met Edwin Burgman.
Nordhorn
In januari 2019 heeft het secretariaat het uitgebreide jaarprogramma 2018 van Kloster
Frenswegen in Nordhorn per post ontvangen. Persoonlijke contacten zijn er tot op heden
niet. De Stichting stuurt jaarlijks de drie Nieuwsbrieven naar Kloster Frenswegen.

Activiteiten van bestuursleden
Wegens corona zijn er dit jaar weinig aanvragen binnengekomen voor lezingen ,
stadswandelingen enz. zoals in andere jaren.
In de eerste twee maanden van 2020 konden nog een paar activiteiten plaats vinden.
Begin januari werd in de Theodorakapel in Zwolle tijdens een samenkomst van het
Ontmoetingshuis Moderne Devotie door bestuurslid Bert Pierik een korte inleiding gehouden
waarna de Thomasfilm getoond werd.
Op uitnodiging van Vorming en Toerusting van de Protestantse Kerk Kampen verzorgde Mink
de Vries op 21 januari een avond over Thomas a Kempis. Ook hier werd de Thomasfilm
vertoond.
Van 26 t/m 28 maart fietste bestuurslid Mink de Vries langs 21 locaties van voormalige
Agnietenkloosters van de Moderne Devotie. Doelstelling was om meer aandacht te vragen
voor de betekenis van de Moderne Devotie en om gelden in te zamelen voor Huize Agnes in
Utrecht.
Op 27 november heeft bestuurslid Mink de Vries aan kinderen van de bovenbouw van de
O.B.S. Florens Radewijns in Windesheim verteld over de geschiedenis van het dorp
Windesheim en over Florens Radewijns, de mentor en geestelijk begeleider van Thomas a
Kempis. gemeenteraad heeft in een motie toegezegd, deze herdenking mede te willen
steunen. Een van de betrokken instanties in Zwolle is het HCO, met wie het bestuur nadere
betrekkingen heeft aangeknoopt.

Contact met de Vrienden
Nieuwsbrieven
Vrienden ontvingen in 2020 informatie over activiteiten van de Stichting via drie
Nieuwsbrieven : Jaargang 10 , nr. 1 februari, nr. 2 juni en nr. 3 december.
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In Nieuwsbrief nr. 2 van juni werden de Vrienden geïnformeerd over het niet doorgaan van
de Zomeravondontmoetingen en over het alternatief op de website.
De Nieuwsbrieven worden – wegens kosten- overwegend per e-mail aan de Vrienden
verzonden. Aan Vrienden die kenbaar maken de Nieuwsbrieven liever per post te ontvangen,
daar zij niet over E-mail beschikken , worden de Nieuwsbrieven per post toegezonden.
In iedere Nieuwsbrief was ook nu weer opgenomen een de vaste rubriek , verzorgd door
waarnemend voorzitter Jan Bijlsma, getiteld: “Een onovertroffen studie “. In deze rubriek
vermeldt hij allerlei interessante zaken uit een, in 1875, verschenen boek van J.G.R. Acquoy
. In dit boek wordt een gedetailleerd beeld geschetst van het ontstaan, van de opvattingen
en van de dagelijkse gang van zaken in het beroemde klooster Windesheim te Zwolle.
o.a. hoe prior Johan Vos van Heusden (1363- 1424) van het Windesheimer klooster, niet
gaarne had, dat broeders van Windesheim, de fraters te Deventer, Zwolle en andere plaatsen
bezochten, als die aan de pest lagen. Een maatregel die in deze tijd van corona, van wijsheid
getuigt ( zie Nieuwsbrief nr. 2, juni 2020).
Folder
In 2020 is een nieuwe folder met de nodige aanpassingen uitgekomen.
Kerstgroet en nieuwjaarswens
Medio december is onze Kerstgroet 2020 met goede wensen verstuurd aan de Vrienden, met
onze hartelijke dank voor hun steun.

Zomeravondontmoetingen met vrienden en andere belangstellenden
De Zomeravondontmoetingen, die op 13, 20 en 27 juni gepland stonden, met als thema:
“Bespiegelingen over de Navolging van Christus” , konden dit jaar geen doorgang vinden.
Bestuurslid Bert Pierik organiseerde en regisseerde samen met de gebroeders Boogerman
echter een alternatieve vorm, een filmpje, waarbij Ds. Margo Jonker, predikant van de
Evangelisch Lutherse Gemeente, werd uitgenodigd een meditatie te houden bij de
Gedenksteen op de Agnietenberg.
Margo Jonker, Predikant Evangelisch Lutherse Gemeente

De meditatie ging over een door haar uitgekozen tekst uit De Navolging in de hertaling van
Mink de Vries. Het betrof de voor deze tijd van corona, toepasselijke tekst uit boek 2,
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hoofdstuk 3: ‘Praktische aanwijzingen voor het innerlijke leven’ en ze sloot af met het gedicht
van Marjoleine Vos ‘Ruimtevrees’.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door Maaike Gerritsen, viool en Jeroen van Dijk, cello.
De tekst van de meditatie en de muziek zijn terug te vinden op onze website
www.thomasakempiszwolle.nl.

Glossy Thomas
De Stichting bezit nog steeds een voorraad Glossy’s. Regelmatig werden Glossy’s als
presentexemplaar weggegeven of verkocht bij lezingen en andere activiteiten.
De Glossy’s kunnen nog steeds bij de Stichting tegen een sterk gereduceerde prijs besteld en
gekocht worden. Ze liggen opgeslagen bij Bert Pierik.
DVD Thomasfilm
Ook in 2020 waren regelmatig aanvragen voor een DVD van de Thomasfilm . Zij waren (en
zijn) te koop voor € 10,--, excl. verzendkosten van € 2,95 en eveneens opgeslagen bij Bert
Pierik
Website
De plannen voor een herziening van de website zijn in 2020 goeddeels gerealiseerd.
Financieel Jaarverslag 2020.
Het Financieel Jaarverslag over 2020 is op de website geplaatst. De inkomsten en uitgaven
waren in 2020 ongeveer zoals begroot. Er kan worden gesteld dat de stichting er financieel
gezond voorstaat. De kascontrole over het jaar 2020 is door bestuurslid Jan Willem Vinke
uitgevoerd en de boekhouding is correct bevonden.
Giethoorn, maart 2021
Madzy J. van der Plaats, secretaris
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