Stichting Thomas a Kempis Jaarverslag 2012

U treft hier een opsomming van de activiteiten die in 2012 zijn ondernomen.

Per 1 oktober 2012 trad Jan Willem Vinke als zevende lid tot ons bestuur toe. Met zijn komst in
het bestuur is onze band met de Parochie Thomas a Kempis te Zwolle versterkt.
Zomeravondontmoetingen
De zomeravondontmoetingen zijn korte meditatieve en muzikale bijeenkomsten van 30 minuten. Het thema
dit jaar “Leden van het Comité van aanbeveling en hun betrokkenheid op Thomas a kempis”

Najaarcursus met als thema : De navolging als inspiratiebron. De bekende en zeer deskundige sprekers waren:
•
•
•

Dr. Monica Bouman over de invloed van Thomas a Kempis op Dag Hammerskjöld, oud-Secretaris Generaal
van de Verenigde Naties,
Dr. Teunard van der Linden over de invloed van Thomas a Kempis op Dietrich Bonhoeffer, theoloog en nog in
april 1945 om het leven gebracht in Nazi –Duitsland,
Prof. dr. Peter Raedts over de ontwikkeling van het pausdom, m.n. ten tijde van de Moderne Devotie, en over
Paus Johannes XXIII, “il buon Papa”, in het licht van Thomas a Kempis

.
N.B. De teksten van de drie sprekers kunt u terugvinden op onze website www.thomasakempiszwolle.nl

ACTIVITEITEN

Op 3 november j.l. vierde het St. Jacobsgilde haar najaarsbijeenkomst voor regio-leden- Oost ( ca 500 ) in Zwolle,
met als thema is: Modern pelgrimeren en Moderne Devotie. Het Dominicanenklooster gonsde die dag van de
activiteiten en in de kerk sprak Gert van Klinken in de ochtend een prachtige rede uit over Pelgrimage.

De bestuursleden Joost van Belois, Gerard Schoutsen, Mink de Vries en Madzy van der Plaats verleenden hun
medewerking, door ‘s morgens en ’s middags stadswandelingen door de binnenstad van Zwolle te verzorgen, langs
plaatsen van de Moderne Devotie. Totaal aantal deelnemers was ca. 200, flinke en geïnteresseerde wandelaars.
Oud-bestuurslid Jan Cremers van de de Stichting en bestuurslid Jan Willem Vinke waren de gehele dag in de Basiliek
aanwezig om de wandelaars rond te leiden en te vertellen over de Reliekschrijn van Thomas.Op Bergklooster gaf
bestuurslid Bert Pierik een rondleiding over de Begraafplaats Bergklooster, de plek waar Thomas a Kempis 70 jaar
geleefd heeft.
•
Lezing Thomas a Kempis
Op 20 november heeft Mariska van Beusichem een lezing over Thomas a Kempis in de Bronkerk in Ugchelen
verzorgd.
•
Bezoek aan Radbout Universiteit
Op 30 november j.l. is een drietal bestuursleden van de stichting naar de Radboud Universiteit in Nijmegen geweest
om een kennisdag bij te wonen over de Moderne Devotie. Het dagthema was : “ In de ogen van anderen “. Vanuit
diverse verrassende invalshoeken werd de Moderne Devotie door deskundigen belicht. Een echte bijscholing voor
onze bestuursleden.
•
Opening van de Hanzelijn
Op 8 december j.l. werd de Hanzelijn geopend in Zwolle en maar liefst 50.000 bewoners uit de Flevopolder en
Kampen werden gastvrij onthaald. Bestuurslid Mink de Vries leidde vier keer een groep polderlingen rond door het
Moderne Devotie Kwartier, in de binnenstad van Zwolle.
•
Presentaties en lezingen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie
Op 12 december in Assen, 10 januari in Workum, 11 januari in Zwolle en 28 januari in Beilen verzorgde bestuurslid
Mink de Vries presentaties en lezingen over Thomas a Kempis en de Moderne Devotie. Bij alle vier presentaties werd
in het tweede deel van de avond de brug gelegd naar de tijd van nu en de praktische uitwerking van het
gedachtegoed van de MD.
•
Jaarlijkse conferentie IZB
Vrijdag 25 januari was ons bestuurslid Mink de Vries uitgenodigd op de jaarlijkse conferentie voor alle
beroepskrachten van de IZB(Inwendige Zendings Bond) om te spreken over de actuele betekenis van “De Navolging
van Christus” van Thomas a Kempis en over de Moderne Devotie.

DE FINANCIËN VAN ONZE STICHTING
Bent u geinteresseerd naar onze jaarrekening 2012?
vraag dan een exemplaar op bij het secretariaat.
Er is een gering positief saldo over onze activiteiten in dit jaar: € 109. Maar er heerst toch ook ongerustheid over de
afname van het aantal donateurs / vrienden en hun bijdrage. Er kwam niet de begrote € 1500 binnen, maar € 1200.
Ook de deelname aan de 3 Najaarscursus (3 avonden) was lang niet kostendekkend. Gelukkig werd deze terugval
gecompenseerd door de inkomsten uit lezingen en rondleidingen die door diverse bestuursleden zijn gehouden.
Onze jaarrekeningen schommelen elk jaar tussen de € 2000 - € 3000, afhankelijk van het soort activiteiten dat
gehouden is. In het afgelopen jaar is er ook veel werk verzet voor de begin 2013 uit te brengen glossy THOMAS.

VRIENDENKRING THOMAS
Vooral met het aantreden van het Comité van Aanbeveling hopen wij meer Vrienden (donateurs) bij onze stichting te
betrekken. De glossy THOMAS, die voorjaar 2013 zal verschijnen kan daar ook een grote rol in gaan spelen. Eind
2012 zijn we ook gestart om de website te restylen. Ook dat zal voorjaar 2013 een feit zijn. We hopen hiermee velen
aan ons te binden.

