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Algemeen
Het jaar 2015 stond in het teken van allerlei nieuwe activiteiten, maar ook zijn ons
helaas in dit jaar dierbare personen ontvallen.
Op 22 januari overleed, na een langdurige ziekte, Dr. Rudolf van Dijk. Rudolf van Dijk
was vele jaren verbonden aan het Titus Brandsma Instituut van de Universiteit
Nijmegen, waar hij wetenschappelijk onderzoek naar de Hervormingsbeweging van
de Moderne Devotie verrichtte. Als zodanig heeft hij ook veel voor de Stichting
betekend. Namens het bestuur zijn condoleancekaarten verstuurd en zijn bloemen
bezorgd bij Carmel St. Jozef. Ook zijn enkele bestuursleden bij het afscheid van
Rudolf aanwezig geweest.
Begin januari 2015 bereikte ons het droevige bericht, dat Mw. M. Cremers,
echtgenote van oud-bestuurslid Jan Cremers, op 16 januari vrij plotseling is
overleden. Zij leefde mee met de activiteiten van de Stichting. Nog in hetzelfde jaar
hebben wij tot ons verdriet afscheid moeten nemen van oud-bestuurslid Jan
Cremers. Hij overleed op 21 november. Wij houden hem als een zeer gewaardeerde
bestuurder, een fijnbesnaard en aimabel mens, in gedachten. Met zijn persoon en
gaven en zijn Zwolse contacten, heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan het
werk van de Stichting Thomas a Kempis en aan het uitdragen van het
gedachtengoed van de Moderne Devotie.
Bij zijn uitvaartdienst en bij die van zijn echtgenote in de OLV kerk te Zwolle, waren
vele (oud)- bestuursleden aanwezig.
Bestuur
Bestuurswisselingen.
In 2015 hebben enkele bestuurswisselingen plaatsgevonden.
Algemeen bestuurslid Guido Hooiveld heeft in de vergadering van 12 oktober te
kennen gegeven, het bestuurslidmaatschap van de Stichting - hoe boeiend ook- ,
wegens de drukte van een opgroeiend gezin en andere werkzaamheden niet langer
te kunnen voortzetten. Het bestuur heeft Guido van harte bedankt voor zijn inzet, het
werk dat hij heeft verzet en de ideeën die hij ten bate van de Stichting heeft
ingebracht.
In de vergadering van 24 november is Jan Bijlsma als algemeen bestuurslid tot het
bestuur
toegetreden. Jan Bijlsma heeft recent afscheid genomen van zijn werkzaamheden
als docent ethiek en geschiedenis van het sociale werk in Nederland aan de
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Christelijke Hogeschool
Windesheim. Hij heeft theologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit in Groningen
gestudeerd en heeft grote interesse in de geschiedenis van het klooster Windesheim
en in het bijzonder voor de doorwerking van het gedachtegoed van de Moderne
Devotie.
Het bestuur heeft uitgesproken zich te verheugen op een goede toekomstige
samenwerking met Jan Bijlsma.
Koninklijke Onderscheiding oud-bestuurslid Ds. H. de Jong
Op 19 februari bereikte het secretariaat van de stichting een verzoek van Dhr. Van
der Snel, Kerkenraadslid van de Hervormde Kerk van Windesheim, om een bijdrage
te verlenen aan het verkrijgen van een Koninklijke Onderscheiding voor Ds. H. de

Jong, predikant in de Gemeente Windesheim en oud-bestuurslid van de Stichting
Thomas a Kempis.
Op donderdag 15 oktober heeft Ds. De Jong de Koninklijk Onderscheiding in
ontvangst genomen. Hem werd de onderscheiding verleend, o.a. voor de inspanning,
samen met Ton Hendrikman, ter verkrijging van een herdruk van de Navolging van
Christus van Thomas a Kempis in de vertaling van Gerard Weideveld ter
gelegenheid van het 600 jarig bestaan van het Kapittel Windesheim. Ton
Hendrikman was dan ook een van de sprekers.
Mink de Vries vertegenwoordigde het bestuur bij de uitreiking van de Koninklijke
Onderscheiding. Ds. De Jong vierde die dag tevens zijn 25-jarig ambtsjubileum en
zijn a.s. emeritaat.
Afscheidsreceptie Bert de Vries, directeur HCO
Mariska vertegenwoordigde het bestuur op 16 november op de afscheidsreceptie
van Bert de Vries, scheidend directeur van het HCO, en bood hem, als blijk van dank
voor de goede samenwerking, een passend cadeau aan: het laatste boek van Rudolf
van Dijk “ Salome Sticken, oorsprong van de Moderne Devotie”.
Bestuursvergaderingen/ collaties
Het bestuur heeft in 2015 zeven maal vergaderd en eenmaal een collatie gehouden.
Iedere vergadering – gehouden ten huize van bestuurslid Bert Pierik- wordt, na de
opening door de voorzitter, ingeleid door Bert Pierik met een voorlezing uit De
Navolging ( vertaling door Rudolf van Dijk ).
De Glossy’s Thomas
De Glossy’s zijn nog steeds op voorraad verkrijgbaar bij de uitgever. Er worden
Glossy’s verkocht, o.a. bij lezingen en workshops en op aanvraag via de website.
Varia
Via een brief is een goede plek gezocht voor een exemplaar van de Navolging uit
1676, uit een erfenis. Het fraaie boek, in prima staat en op perkament, is in het bezit
gekomen van een van de bestuursleden, met de belofte het zo nodig en mogelijk uit
te lenen aan een tentoonstelling.
Bert Pierik heeft van oud-bestuurslid Mieke Steijn een groot bord met een
Thomasspreuk gekregen. Dit bord is ooit geschonken aan een burgemeester van
Zwolle. Het is toegevoegd aan Berts verzameling van objecten van de Moderne
Devotie en Thomas a Kempis.
Voor de restauratie van de grafzerk van Jan Mulert op begraafplaats
Bergklooster is door de stichting 100 euro gedoneerd.
Verdere initiatieven: op voorstel van Ton Hendrikman wordt een bundeling van de
lezingen op de Zomeravondontmoetingen overwogen. Titel zou kunnen zijn: “In de
stilte ronde de steen. Zomeravondontmoetingen op de Agnietenberg”.
Ton Hendrikman heeft een overzicht ( op een kaart) gemaakt van alle bij
Windesheim aangesloten kloosters. Het origineel is overhandigd aan het
Historisch Centrum Overijssel. Mede namens Gerry van der Loop biedt Ton het
laatste boek van Rudolf van Dijk aan de stichting aan: Salome Sticken ( 1369-

1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie. Mariska neemt het boek in
ontvangst.
Contact met de Vrienden
Gelukkig neemt het aantal vrienden ook in 2015 toe. Vrienden melden zich aan via
de website, tijdens lezingen en op de Zomeravondontmoetingen. Zeer welkom!
Uiteraard verliest de stichting ook vrienden. De belangrijkste oorzaken zijn
ouderdom, waardoor deelname aan activiteiten niet langer mogelijk is, en helaas
ook, overlijden.
Het contact met de Vrienden wordt vnl. onderhouden door het toezenden van de
Nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze jaarlijkse activiteiten: de
Zomeravondontmoetingen en de 8ste Thomaslezing
Nieuwsbrieven
Er zijn in 2015 drie Nieuwsbrieven verschenen: Jaargang 5, no. 1, 2 en 3, in februari,
mei en oktober. In toenemende mate wordt de Nieuwsbrief digitaal naar de vrienden
en andere relaties verstuurd, maar desgevraagd wordt ook een papieren versie over
de post toegezonden.
Zomeravondontmoetingen
Meer en meer wordt een relatie tussen de Hanze en de verbreiding van de Moderne
Devotie vermoed. Vooruitlopend op de Internationale Hanzedagen in 2017, met de
stad Kampen als gastheer, is daarom door het bestuur besloten, het thema De
Hanze tot thema van de Zomeravondontmoetingen te maken.
Sprekers werden verzocht deze relatie in hun lezing naar voren te brengen.
Aan het woord waren Henk van Voornveld, directeur marketing Oost , Bort Koelewijn,
de burgemeester van Kampen, en Trudy Huisman, bedrijvenvereniging groot
Zwolle /Rabobank Regio Zwolle. De lezingen van de sprekers zijn terug te lezen op
de website www.thomasakempiszwolle.nl.
Uiteraard was er ook weer prachtige muziek, die de sprekers van de drie avonden
omlijstte. Dit keer respectievelijk Maaike Gerritsen, viool, Bep Pierik, zang en het
koor Domini Cantus, o.l.v. René van Breukelen.
De Zomeravondontmoetingen hadden plaats op 06, 13 en 20 juni 2015, alle bij de
Gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg in Zwolle.
8ste Thomas lezing
Op 19 november 2015 sprak de bekende filosofe Désanne van Brederode de 8ste
Thomas-lezing uit. Het thema waarover zij sprak was Moderne Devotie en Hanze.
Deze interessante lezing vond plaats in de sfeervolle Consistorie van de Grote Kerk
te Zwolle.
De gehele tekst van de lezing staat op onze website www.thomasakempiszwolle.nl
(onder Activiteiten 2015). De opkomst was groot en de accommodatie in en de
catering door de mensen van de Grote Kerk zeer verzorgd. Met dank ook aan de
inzet van de vrijwilligers.
Activiteiten/ Rondleidingen, lezingen en diverse optredens
Plaatsing Moderne Devotie op de lijst van Immaterieel erfgoed van de UNESCO
Guido Hooiveld heeft contact gehad met het Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed. Dit centrum stelt de zogenaamde Nationale Inventaris van het
immaterieel erfgoed in Nederland op. Het oogmerk van het bestuur was, onderzoek

te doen naar de mogelijkheid om de beweging van de Moderne Devotie ( en Thomas
a Kempis ) op de lijst van de UNESCO geplaatst te krijgen. Het centrum heeft echter
laten weten dat de Moderne Devotie niet in aanmerking komt voor plaatsing op de
Nationale Inventaris. Het spoor loopt nu dood.
Hanzedagen 2017
Bestuursleden Mink de Vries en Guido Hooiveld hebben contact onderhouden met
Janneke Scholten (de strategisch beleidsadviseur van de Gemeente Kampen) en
Jelle Wouda ( directeur Stadsgehoorzaal en voorzitter van commissie Cultuur van de
Internationale Hanzedagen ) over mogelijke bijdragen van de Stichting aan de
Hanzedagen. Studenten van het WHC ( Windesheim Honours College) zouden
hierbij betrokken kunnen worden.
Het is de bedoeling dat er een lesbrief over de Hanze geschreven wordt voor het
Basis- en Middelbaar Onderwijs voor heel Nederland. Mogelijk dat de lesbrief ook
ingekleurd gaat worden met het gedachtengoed van de Moderne Devotie. Het is
tevens de bedoeling dat er een Kunstroute komt in de Hanzesteden langs de IJssel.
Hier kunnen de gebouwen van de Moderne Devotie ook een rol in spelen.
Documentaire Thomas a Kempis en Moderne Devotie
Bij Bert Pierik is het idee ontstaan om, naar aanleiding van de documentaire/ film
over Begraafplaats Bergklooster ( de vertoning was op 17 januari 2015 in Filmhuis
Het Fraterhuis) ook over Thomas a Kempis en De Moderne Devotie een film te
maken. De uitvoering van deze plannen zijn in een vergevorderd stadium.
Momenteel wordt nog gezocht naar een weg om voldoende sponsoren te krijgen.
Bert Pierik heeft contact gelegd met Fimio, Michiel en Maarten Bogerman. Zij doen
vooral beeld en geluid.
Contacten met Windesheim Honours College ( WHC)
Mariska van Beusichem begeleidt een aantal studenten van het Windesheim
Honours College (WHC). Het is de bedoeling dat deze studenten van het WHC
projecten uitvoeren voor opdrachtgevers in de samenleving. Voor de stichting
Thomas a Kempis maken zij een kort en pakkend filmpje over Thomas die gebruikt
kan worden bij geldwerving. Mariska is ook actief betrokken bij het bedrijf Een Leven
Lang Leren (ELLLA) waarvoor zij samen met Trudy Huisman (voorzitter
bedrijvenvereniging groot Zwolle /voorzitter bestuur Rabobank Regio IJsseldelta) een
ochtend heeft verzorgd voor Young Professionals over innerlijke waarden bij het
leiding geven. Daar heeft Mariska verteld over de Moderne Devotie en met de
cursisten gelezen in de Navolging van Christus van Thomas a Kempis. Op dezelfde
manier heeft zij ook actief meegewerkt aan de Summer course voor het personeel
van de Rabobank in de zomer van 2015 en een leiderschapsdag voor
leidinggevenden van deze bank in november.
Voorts is Mariska is betrokken bij het project de Nieuwe Hanze Unie. Dit project richt
zich op het vasthouden van talent voor de regio Zwolle. Het draait om de
zogenaamde 4 o’s: ondernemen, onderzoek, overheid, onderwijs. De zes studenten
die meedoen aan dit project moeten de waarden en verhalen van Moderne Devotie
naar boven halen en aangeven hoe die waarden en verhalen doorwerken in onze tijd
en waar ze niet doorwerken.
Plek in de Grote kerk

De Stichting heeft aangegeven mee te willen denken over een eigen plek voor
Thomas a Kempis in De Grote kerk. Bestuurslid Mink de Vries is hierover in gesprek
met de Grote Kerk.
We zouden een lijst moeten maken met spullen, die wij daar tentoon zouden kunnen
stellen.
Lucienacht
Voorstel van Guido Hooiveld: overleg met directeur Bert de Vries van het HCO, tot
viering 600 jaar herdenking Lucienacht, ev. met een Symposium en het halen van
een grote naam naar Zwolle. Het idee wordt aangehouden.
Ontwikkeling lesmateriaal
Het idee van Mink de Vries, om lesmateriaal te gaan ontwikkelen over Thomas a
Kempis en de Moderne Devotie, is in handen gelegd bij docenten van het Greijdanus
College, Zwolle.

Website en Facebook
In augustus is gestart met een pagina van de stichting op Facebook. Op facebook is
de pagina te vinden onder de naam “Stichting Thomas a Kempis”. Het aantal volgers
is nog zeer beperkt, maar er wordt aan gewerkt.
De website krijgt steeds meer zogenaamde hits. Een verviervoudiging ten opzichte
van anderhalf jaar geleden. Er worden nu iedere dag minimaal 200 artikelen
geopend op de site.
We zullen ons inspannen om dit aantal flink op te voeren. Tegelijkertijd zullen we de
bestaande artikelen meer gaan controleren.
Financiën
Bestuurslid Jan Willem Vinke heeft de kascontrole gedaan over 2014 en deze in orde
bevonden. Penningmeester Henk Tacken wordt decharge verleend over 2014.
We staan er financieel goed voor.
De inkomsten via de Vrienden gaan goed. Er zijn ook vrienden bijgekomen.
De Glossy verkoop levert nog steeds wat geld op.
Het drukwerk en de porto zijn wel wat duurder geworden, daarom is de vrienden
gevraagd de nieuwsbrief via e-mail te ontvangen.
Voor 2016 zijn we een verplichting aangegaan voor een documentaire over Thomas
a Kempis van 4000 euro. In 2015 zijn hiervoor nog geen betalingen voor geweest.
Voor de kosten zullen sponsers aangezocht worden. In 2015 werd hiervoor al 600
euro binnengehaald.

