STICHTING THOMAS A KEMPIS
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(Afbeelding Thomas bij de Devotentunnel)

ZOMERAVONDONTMOETINGEN
Aan de inleiders is gevraagd “ Hoe wil jij Thomas verbeelden? In deze tijd van beeldcultuur een spannende
opdracht.
De bijeenkomsten duren ongeveer dertig minuten en beginnen om 20.30 uur.
De drie inleiders komen dit jaar uit de drie verschillende musea van Zwolle. Ze zullen alle drie een eigen
Thomasbeeld verbeelden en toelichten. Juist dit jaar is voor deze inleiders gekozen uit de drie musea van
Zwolle met het oog op de grote tentoonstelling in het najaar over de Moderne Devotie in de Zwolse musea.
Thomas a Kempis speelt een belangrijke rol in die tentoonstelling.

COLLATIEGESPREKKEN IN ZWOLLE
In ons Beleidsplan staat het volgende:

“Gesprekken voeren en meningen aan elkaar schuren staat heel stevig in de traditie van de Moderne Devotie.
Daarbinnen vormt het woord ‘collatie’ een kernbegrip. Wij willen het, in een op samenwerking gerichte benadering,
proberen te actualiseren rond hedendaagse thema’s. Denk dan aan: tijdsdruk, economische crisis en moraliteit,
tweeverdieners, ethisch handelen, inclusief denken, levenservaring en taal. Dit vergt alertheid en doet een groot beroep
op authentiek denken en handelen”.
Het bestuur stelde een LEIDRAAD op voor groepjes van ca. 6 á 7 personen.
Een groep komt (wisselend) bij een van de deelnemers thuis samen voor een gesprek van ongeveer 5 kwartier. Van
bestuurszijde wordt er een gespreksleider beschikbaar gesteld. Er is een werkwijze die 2 accenten heeft. Eerst wordt er
hardop een tekstgedeelte uit ‘De Navolging” gelezen door een van de deelnemers. Er volgt een stilte. Dan gaat men
verkennend aan de slag met vragen over de tekst: zijn er woorden die men niet begrijpt, het gevoel dat er wordt
opgeroepen.
In het tweede deel van het gesprek gaat het om bespreking van de tekst aan de hand van vragen als “Wat herken je
hierbij in je eigen leven?” “Geeft deze tekst je zicht op je verbondenheid met anderen?” en ook deze vraag kan nog aan
de orde komen “Hoe kan deze tekst volgens jou handen en voeten krijgen in de maatschappij?”.
De groep kan kiezen voor 4 of meer bijeenkomsten per jaar.
1e groep gestart onder leiding van Jan Cremers
Het bestuur heeft eerst zelf geoefend in collatiegesprekken met deze leidraad. Oud-bestuurslid Jan Cremers is eind 2010
gestart met een eerste Collatiegroep van 6 personen.
Wisselend neemt een van de deelnemers het voortouw om een tekst uit ‘De Navolging” aan de orde te stellen. Daarbij
kunnen zienswijzen worden betrokken zoals bijvoorbeeld opgenomen in het boek ‘Nuchtere Mystiek’ van Waaijman
e.a. Maar uiteindelijk gaat het om de voorgelegde tekst en de werking ervan voor ieder van de deelnemers zelf.
Deze groep komt 4x per jaar bijeen; in april is de volgende bijeenkomst.

BESTUURSLEDEN OP PAD
• 1 maart. Lezing te Heiloo/parochie St. Willibrord door Mink de Vries in samenwerking met Thom
Breukel. Thom Breukel is van het ikonenatelier in Amsterdam, hij deed een deel over christelijke
meditatie Daarnaast nog een interview voor het blad Gaandeweg van de PKN kerken in Zwolle, in het mei
nummer.
• 7 maart, Collatie met bestuurleden, over persoon en werk van de monnik/theoloog Thomas Merton
(1915-1968) verzorgd door Mirjam Keizer.
• 7 april: Een lezing door Mink de Vries voor de Protestantse Kerk in Zwolle Zuid over Thomas a Kempis
• Op zaterdagavond 9 april bezocht een catechesanten groep van de PKN kerk 'De Hoofdhof' te Berkum de
begraafplaats Bergklooster. Zij werden ontvangen bij de gedenksteen waar beheerder Bert Pierik een stukje
uit de Navolging las over de dood. De excursie ging verder langs het monumentje achter de gedenksteen,
het graf van Jan Mulert en het museumschuurtje '.
• 2 mei: Collatie met bestuursleden. Onderwerp “Offer en Rituelen”, verzorgd door Gerard Schoutsen
• 11 mei: stadswandeling rond Moderne Devotie met groep uit Kempen; door Joost van Belois samen met
T Hendrikman.
• 16 mei sprak Mariska van Beusichem op de jaarlijkse vergadering van de Zwolse ambtdragers van de PKN
over Thomas en zijn betekenis nu voor de kerk in Zwolle.
• 19 mei: Overhandiging van een zevental boeken aan de parochie Thomas a Kempis. Het gaat om de
boeken de Navolging van Christus van Thomas a Kempis,
versie hertaling in jonge taal en het boek Navolging Nu over Postmoderne Devotie. De parochie is vrij om
deze boeken te verkopen.
21 mei: stadswandeling rond Thomas en Moderne Devotie voor familiegroep ( op aanvraag). Door Joost
van Belois samen met Jan Cremers.
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