Bestuursleden gezocht voor de Beweging van Barmhartigheid
Wil jij meebouwen aan een meer menselijke wereld?

Wie zijn wij?
De Beweging van Barmhartigheid vormt een netwerk van mensen die allemaal op hun eigen wijze
bouwen aan een mooiere, meer menselijke wereld. Wij willen mensen inspireren en ondersteunen om
dat vanuit een barmhartige levenshouding te doen. De Beweging organiseert activiteiten, zoals
CompassieLab, dialoogweekenden Passie voor Compassie, straattour en moskeebezoek.
De Beweging is in 1998 opgericht door de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en
wordt mede gedragen door de Zusters van Liefde. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een gemeenschap
met rond de 2000 betrokken mensen waar iedereen welkom is, ongeacht religie of levensovertuiging.

Wat zoeken wij?
Onze onbezoldigde bestuursleden voelen zich persoonlijk verbonden met de doelstelling en missie van
de Beweging van Barmhartigheid. Zij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de
vrijwilligersorganisatie, zodat onze boodschap van barmhartigheid door een breder bereik een nog
grotere maatschappelijke impact krijgt.

Wij zoeken bestuursleden die:
•
•
•
•
•

het gedachtegoed van de Beweging van Barmhartigheid een warm hart toedragen en dat in het
dagelijkse (werk)leven willen uitdragen;
een brede belangstelling hebben voor religie en spiritualiteit in een wereld met vele uitdagingen;
een breed netwerk inbrengen, zodat onze Beweging nog beter verankerd raakt in de samenleving;
de contacten met belangstellenden, leden, niet-leden en vrijwilligers belangrijk vinden;
graag af en toe voor een bepaald project de handen uit de mouwen willen steken.

Vanwege het vertrek van een aantal bestuursleden zijn we specifiek op zoek naar een voorzitter en naar
een penningmeester.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Collega-bestuurders met een divers profiel, die prettig en goed samenwerken.
Inspirerend en inhoudelijk werk dat maatschappelijk van belang is.
Een zichtbare rol die veel interessante contacten met zich meebrengt.
Werken vanuit een prachtige plek waar bezinning en spiritualiteit centraal staan.

Maak uw interesse kenbaar aan Broer Huitema, voorzitter a.i., 06 – 13473843 of
huitemabroer@gmail.com. Met eventuele vragen kunt u ook bij hem terecht.
Beweging van Barmhartigheid
Boxtelseweg 60
5261 NE Vught
Tel: 073 – 657 70 44
Zie ook: www.barmhartigheid.nl en www.facebook.com/barmhartigheid voor meer informatie over onze
organisatie.

