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Bestuurswisselingen
Begin 2010 heeft het bestuur van de Stichting forse wijzigingen ondergaan.
Zo is Joost van Belois afgetreden als voorzitter, maar gelukkig aangebleven als algemeen
bestuurslid, zodat zijn ervaring en kennis van zaken niet voor de Stichting verloren zijn.
Voorzitter is geworden Mariska van Beusichem.
Jan Cremers en Volkert Boertjes hebben het bestuur verlaten resp. als algemeen
bestuurslid en als penningmeester. Nieuwe penningmeester en tevens website beheerder is
Gerard Schoutsen, tot dan toe algemeen bestuurslid.
Bert Pierik is bereid gevonden, ons bestuur als algemeen bestuurslid te versterken.
De vacature van een zevende bestuurslid hopen wij binnenkort op te vullen : wij zijn op
zoek naar iemand met PR-ervaring vanwege onze uitvoerende activiteiten en tevens
contacten met overheid en bedrijfsleven i.v.m. onze gedachten over een Thomas a Kempis –
huis in Zwolle.

Zomeravondontmoetingen bij Gedenksteen van Thomas a Kempis
De drie Zomeravondontmoetingen in juni 2010 werden goed bezocht.
Thema was: Leeservaring met “De Navolging van Christus” van Thomas a Kempis.
Aan het woord waren drie inleiders van verschillende achtergrond en leeftijd:
Jan Cremers
( oud- bestuurslid),
Annie Hasker
( geestelijk verzorger Isala Klinieken) en
Marieke Krooneman ( studente Gereformeerde Hogeschool Zwolle).
De drie inleiders hadden zich merkbaar intensief verdiept en ingelezen in de vertalingen van
“De Navolging” door dr. Rudolf van Dijk.
Muzikale medewerking werd verleend door het Dubbelkwartet Thomaskoor “ Domini Cantus”
o.l.v. René van Breukelen en het Strijkersensemble van het Meandercollege met
Jet van Oosterhout en Rivka Ruiter; de laatste avond ook mw. Maaike Gerritsen
Voor teksten en foto’s van deze avond, zie onze website www.thomasakempiszwolle.nl

Terugblik Najaarscursus 2010 in Dominicanerklooster
“Onbekende geschriften, verborgen schatten uit de Moderne Devotie van de IJsselstreek”.
In oktober/november namen vrienden van de Stichting, donateurs en andere
belangstellenden deel aan drie cursusavonden, die waren georganiseerd door onze Stichting
in het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat.
Sprekers waren:
• Prof. K. Goudriaan over Geert Groote,
• dr. Lydeke van Beek over Dirc van Herxen en
• dr. Rudolf van Dijk over Gerard Zerbolt van Zutphen.
Deze drie “Moderne Devoten”: Geert Groote, Dirc van Herxen en Gerard Zerbolt van
Zutphen zijn geen onbekende namen in het Zwolse, al was het alleen maar door de
straatnamen in de zg. Devotenwijk van de stad.
Zowel de lezingen als de discussies erna tussen inleiders en aanwezigen, waren zeer de
moeite waard.
Zie de website: www.thomasakempiszwolle.nl voor de teksten van de lezingen en een
impressie van de drie avonden )

Overige activiteiten bestuursleden
•
•

Het bestuur vergadert ca. 10 x per jaar ter voorbereiding van de diverse activiteiten.
Bestuursleden houden drie maal per jaar een Collatie, waarbij wij ons verdiepen in een
thema dat door een van de leden wordt uitgewerkt.
Nieuw is dat we hierin telkens naar voren willen laten komen onze drieslag: persoonlijke
verinnerlijking, opbouwende gemeenschap en maatschappelijke doorwerking.
• Op verzoek van de Gereformeerde Hogeschool gaf Mariska van Beusichem op 3 maart
2010 een gastcollege over Thomas a Kempis op de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.
• Mariska van Beusichem gaf een team van de School voor Praktische Filosofie te
Deventer, ondersteuning bij een presentatie over Thomas a Kempis ter gelegenheid van
de honderdste geboortedag van de stichter van de School. Deze presentatie was
bedoeld voor een internationale viering te Londen.
• Op 24 juli 2010 kwam een delegatie uit Kempen (Duitsland) naar Zwolle en bezocht de
Agnietenberg en namen deel aan een viering ion de OLV –kerk bij de reliekschrijn van
Thomas. De groep werd rondgeleid door Joost van Belois en Ton Hendrikman

Jaarrekening 2010
Dankzij Thomas a Kempis hebben we een behoorlijke naamsbekendheid. Toch zijn wij een
kleine stichting, met een adressenbestand van 190 donateurs/ vrienden en een totaal aan
kosten van €3000 per jaar. De jaarrekening 2010 is onlangs door het bestuur vastgesteld.
Bent u als vriend geïnteresseerd in de werkelijke baten en kosten over 2010?
Meld dit dan op ons e-mailadres: vriendentak@gmail.com. Of neem contact op met het
secretariaat (zie adres elders). Kosteloos ontvangt u dan binnen enkele dagen de
Jaarrekening 2010.

