Nieuwsbrief ‘Vrienden van Thomas’
juni 2021
Jaargang 11, nummer 2

Herdenking
550 e sterfjaar
Thomas a Kempis

Reliekschrijn met het gebeente van Thomas a Kempis en daarachter het schilderij van
Bart Domburg waarop geschilderd de gedenksteen bij de zijingang van Bergklooster.

SPECIAL
Beste Thomasvrienden,
Op zondag 25 juli is het 550 jaar geleden dat Thomas a Kempis is
gestorven.
De Stichting wil stilstaan bij deze gebeurtenis en samen met u op 24 juli en
25 juli Thomas a Kempis gedenken.

PROGRAMMA
ZATERDAG 24 JULI
Op zaterdagavond 24 juli nodigt het bestuur u van harte uit op een speciale
zomeravondontmoeting om 20.00 uur, bij de Gedenksteen van Thomas a
Kempis op de Agnietenberg te Zwolle.
Uit de in 1998 vertaalde kloosterkroniek getiteld :” Een klooster ontsloten, de
Kroniek van Sint-Agnietenberg bij Zwolle, door Thomas van Kempen” zal
Bert Pierik het hoofdstuk voorlezen over de dood van broeder Thomas in juli
van het jaar 1471.
Mariska van Beusichem, oud-voorzitter van de Stichting zal hierna in een
overdenking bij Thomas stilstaan.
Maaike Gerritsen, violiste en Jeroen van Dijk, cello, gaan het gesproken
woord muzikaal omlijsten.

Gedenksteen Thomas a Kempis op
Bergklooster. Het licht wordt
ontstoken.

De Vereniging Begraafplaats Bergklooster heeft in de afgelopen jaren panden
aangekocht van de aangrenzende voormalige school en nu als woonhuis in
gebruik. Eén van die panden met huisnummer 3 A, aan de achterzijde van de
oude school, krijgt voorlopig en hopelijk voor de langere duur de functie van
een museum ter nagedachtenis van Thomas a Kempis en het Sint
Agnesklooster dat op de huidige begraafplaats gestaan heeft.
De op begraafplaats gevonden Bouwfragmenten van het kloostergebouw,
exemplaren van de ’Navolging’ uit de privé verzameling van Bert Pierik en
allerlei afbeelding en andere Thomas attributen zullen hier tentoongesteld
worden. Het streven is om in ieder geval de zomeravondontmoeting te
beëindigen met een officieuze opening en bezichtiging van het museum. Op
dit moment is de verbouwing nog in volle gang en wordt het spannend of het
zover klaar is op de 24 e.
Toegang, koffie en thee zijn gratis ( vrijwillige bijdrage)

ZONDAG 25 JULI
Tijdens een speciale Vesperdienst van de Parochie Thomas a Kempis, op
zondag 25 juli, in de O.L.V. Basiliek te Zwolle, wordt de eigenlijke sterfdag
van Thomas a Kempis, 550 jaar geleden, herdacht. Het gebeente van
Thomas a Kempis rust in een schrijn in deze Basiliek.
De zangeres Murni Suwetja ( sopraan), zal een drieluik van teksten uit de
Navolging van Christus van Thomas a Kempis zingen, getoonzet door de
componist Hendrik Andriessen (1892- 1981). Zij wordt op het orgel begeleid
door organist Gonny van der Mate. Ook een vierde tekst, die nog nooit eerder
is uitgevoerd zal zij ten gehore brengen. Tijdens deze Vesperdienst zal zij ook
het Ave Maria van Schubert zingen. Voor deze muziek is gekozen omdat
Thomas a Kempis een grote devotie voor Maria had.
Aanvang 17.00 uur.

Onze Lieve Vrouwe Basiliek

