Stichting Thomas a Kempis Zwolle
Jaarverslag 2014
Algemeen
Het jaar 2014 heeft onder meer in het teken gestaan , aandacht te schenken aan de impulsen die
van de 25-jarig jubileum viering in 2013, zijn uitgegaan.
We denken hierbij aan het vervolg op het uitkomen van de Glossy Thomas in april 2013 en de
inspirerende Thomas -lezing in december 2013 van Prof. Dr. Frits van Oostrom . Dank zij een
suggestie van Frits van Oostrom tijdens zijn lezing, zijn we gestart met uit te zoeken of de Moderne
Devotie op de Unesco werelderfgoed lijst van immaterieel erfgoed zou kunnen komen.
Voorts leefde bij het bestuur de behoefte om nader in gesprek te komen met de leden van het
Comité van Aanbeveling (CvA).
Gedurende het hele jaar zijn er door bestuursleden rondleidingen gegeven en lezingen gegeven. In
het algemeen is het gedachtegoed van de Moderne Devotie onder de aandacht van velen- o.a. uit
het onderwijs, de kerken, politieke partijen, bedrijfsleven en particulieren, door bestuursleden in
Zwolle en omgeving onder de aandacht gebracht.
Daarnaast heeft er wederom een bestuurswisseling plaats gevonden.

Bestuur
Begin 2014 was reeds bekend , dat onze penningmeester en webbeheerder Gerard Schoutsen om
persoonlijke redenen het bestuur in 2014 zou gaan verlaten. Wij hebben gelukkig tijdig dhr. Henk
Tacken bereid gevonden Gerard Schoutsen in beide functies op te volgen, hetgeen na een goede
inwerkperiode in juni 2014 is gebeurd. Van Gerard Schoutsen is uitgebreid afscheid genomen,
tijdens een bezoek aan Deventer met het voltallige bestuur, met o.a. een bezoek aan het Geert
Groote Huis en een stadswandeling langs de gebouwen van de Moderne Devotie.
Het bestuur heeft in 2013 zes keer vergaderd en is drie keer voor een collatie ( van het bestuur)
bijeengeweest.
Plaats van vergaderen is steeds het gastvrije huis van bestuurslid Bert Pierik gelegen tegenover
Begraafplaats Bergklooster.

Comité van Aanbeveling
Op 27 maart heeft een ontmoetingsavond ten huize van Bert Pierik plaatsgevonden tussen het
bestuur van de stichting en de leden van het Comité van Aanbeveling. Doel van de avond was met
het comité te overleggen over de afgelopen jaren, hoe we relevant kunnen blijven voor de toekomst,
hoe we mensen kunnen binden. Tijdens een avondmaaltijd, verzorgd en geserveerd door Restaurant
De Agnietenberg, is over deze onderwerpen uitgewisseld.
Aanwezig van het CvA waren Mr. G.J. Jansen, Oud-commissaris van de Koningin in Overijssel en Dr.
C.M. Hogenstijn, stadshistoricus te Deventer. Dr. A.J. Plaisier ( scriba van de Protestantse kerk in
Nederland. Mgr. Dr. G.J.N. de Korte en Mw. A. Schrijver, waren helaas deze avonds verhinderd.
Aan de orde kwam o.a. de mogelijkheid uit te zoeken de Moderne Devotie op de UNESCO-lijst van
wereld-erfgoed, dan wel immaterieel erfgoed geplaatst te krijgen. Het bestuur is momenteel bezig
deze mogelijkheid t e onderzoeken.

Activiteiten

Ieder jaar worden door de stichting de Zomeravondontmoetingen gehouden. Daarnaast wordt om
het jaar een Thomas-lezing en een Najaar cursus georganiseerd.

Zomeravondontmoetingen

Op de zaterdagen 14, 21 en 28 juni vonden onze jaarlijkse zomeravondontmoetingen bij de
Gedenksteen van de Begraafplaats Bergklooster plaats. Het thema dit jaar was “ Deventer Devoten
aan het Woord”. Sprekers waren de Deventer verteller Gottfried van Eck, Burgemeester Andries
Heidema van Deventer en Theo van Leeuwen, initiator van het Geert Groote huis te Deventer.
Muziek werd verzorgd door Gerard Zuyderhoff, Maaike Gerritsen en Thomaskoor “Domini Cantus”.
We kijken terug op drie geslaagde en inspirerende avonden met een ruime belangstelling en goede
gesprekken na afloop bij koffie en thee, zoals ieder jaar ons aangeboden door het bestuur van
Begraafplaats Bergklooster.

Najaarscursus
Data: donderdagen 16 en 30 oktober en 13 november, in het Historisch Centrum Overijssel ( HCO) te
Zwolle.
Thema was: “De vrienden van Geert Groote”. Het waren boeiende lezingen, waarbij de over het
algemeen minder bekende maar voor de beweging zeer belangrijke Moderne Devoten, zoals Floris
Radewijns en Johan Cele, voor ons gestalte kregen.
Belicht werden respectievelijk : Jan van Ruusbroec , door Dr. Kick Bras. Floris Radewijns , door Dr.
Clemens Hogenstijn en Johan Cele door dhr. Michael Buykxs en dhr. Mink de Vries.
De opkomst was goed, de reactie van de bezoekers enthousiast.

Rondleidingen, lezingen en diverse optredens
Door bestuursleden zijn vele rondleidingen gegeven. Met name over de Begraafplaats Bergklooster ,
locatie van het voormalige klooster van Thomas a Kempis en door de stad Zwolle en ( soms ook
Deventer) , langs de gebouwen en plaatsen, die herinneren aan de Moderne Devotie.
Vooral de bestuursleden Mariska van Beusichem ( voorzitter), Mink de Vries ( bestuurslid) en Bert
Pierik ( bestuurslid) zijn actief in het lezingen- en rondleidingen circuit. Erelid van het bestuur Ton
Hendrikman is hierbij eveneens meermalen als rondleider betrokken.
Hieronder een greep uit de activiteiten, meer kunt u ook vinden in de Nieuwsbrieven , no. 1, 2 en 3
jaargang 4.
Febr./maart: cursus Navolging van Christus, vier avonden plus zaterdag en afsluiting op Bergklooster
met boeiend verhaal van bestuurslid Bert Pierik,
01 maart: Radio 1 over Thomas a Kempis en carnaval,
30 maart: Speciale kerkdienst rond Thomas a Kempis in de Adventskerk te Zwolle,
03 april: rondleiding van een journalist van de RUG ( Rijks Universiteit Groningen),
17 april; Paastocht met jongeren vanaf monument van de Agnietenberg naar Agnietencollege, 15 km,
28 juni:
Mariska van Beusichem heeft in Wapenveld op uitnodiging van de Rotaryclub Hattem-Heerde in
aanwezigheid van de burgemeesters van Deventer, Hattem en Heerde, een gedeputeerde van de
provincie Gelderland, vele kerkelijke vertegenwoordigers en andere belangstellenden een
‘zegenwens’ mogen uitspreken bij de opening van een fietsroute die langs plaatsen van de Moderne
Devotie voert.

20 september
Rondleiding van Prof. J. Bank, Amsterdam, met collegae hoogleraren Contemporaine Geschiedenis
ter gelegenheid van hun jaarlijkse bijeenkomst,
20 september
Uitnodiging voor de Vrienden dag van het Titus Brandsma memorial in Nijmegen
( het bestuur)
02 oktober
Deelname aan de 6de Geert Grote dag in Deventer ( het bestuur)
Daarnaast komen bij het secretariaat en bestuursleden aanvragen binnen voor lezingen , wordt
informatie gevraagd over de Moderne Devotie i.v.m. eindscripties van doctoraalstudenten.

Website en andere PR-Uitingen en Ontwikkeling sociale media
Het bestuur heeft positief gereageerd op een verzoek van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag om
pagina’s van onze website te archiveren.
Met het bestuur zijn wij volop met nieuwe plannen bezig, om onze vriendenkring uit te breiden, o.a.
om onze financiële slagkracht te bewaren en te versterken.
Ook zijn er plannen om sociale media ( face boek/ twitter) in te zetten voor de verbreiding van ons
gedachtegoed en om contacten te onderhouden met de vrienden en andere belangstellenden.
Allereerst willen we een besloten discussiegroep starten op Facebook ( een zogenaamde geheime
Facebook groep) voor alleen vrienden van de Stichting Thomas a Kempis en door de Stichting
uitgenodigde personen. Alles wat te zien is binnen de groep, is voor de buitenwereld onzichtbaar. Dit
doen we vooral om de kwaliteit van het geheel min of meer te waarborgen en ook om de privacy van
de deelnemers.
( voor meer informatie, zie Nieuwsbrief jaargang 4, nr., 3 )
De nieuwe folder van de Stichting in onze nieuwe huisstijl is uitgekomen en vanaf heden te bestellen
bij het secretariaat.

Nieuwsbrieven
In 2014 ging onze vierde jaargang uit naar onze vrienden. Wij streven er naar om per jaar drie
Nieuwsbrieven uit te laten gaan, nl. rond Februari, Mei en Oktober.
Het aantal Nieuwsbrieven, dat per E-mail verstuurd kan worden neemt toe, hetgeen aantrekkelijk is,
vanwege de portokosten, die schriftelijke verzending met zich meebrengt. Niettemin, degenen die
graag de Nieuwsbrief schriftelijk ontvangen, sturen we graag een exemplaar toe.

