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INLEIDEND WOORD BIJ SOCIAAL JAARVERSLAG 2019  

In 2019 bestond de Beweging van Barmhartigheid bestond 21 jaar. Na extra programma’s in 2018 om 

het 20-jarig lustrum luister bij te zetten werd in 2019 vooruitgekeken en tegelijkertijd een stap op de 

plaats gemaakt. 

Bij het vooruit kijken hoorde bijvoorbeeld dat het lidmaatschap van de Beweging werd ingevoerd. Met 

de groeiende populariteit van de Beweging nam het aantal volgers de afgelopen jaren toe. Het was 

financieel niet meer verantwoord om de volgers tweemaal per jaar gratis de Inspiratiekrant toe te 

sturen. 

Verder zijn er in 2019 door het bestuur de eerste contacten gelegd met landelijke organisaties die 

barmhartigheid tot hun kernprincipe rekenen. Al deze organisaties zijn op de uitnodiging ingegaan om 

gesprekken te voeren over samenwerking in de toekomst in welke vorm dan ook. Het streven is om te 

komen tot een Compassie Community. Het is niet gebleven bij éénmalige contacten: ze krijgen allen 

een vervolg in 2020. 

Er is ook een stap op de plaats gemaakt. Vanaf september 2019 heeft het bestuur en staf indringende 

gesprekken gevoerd over de vraag hoe verder met de Beweging. Verschillende betrokken vrijwilligers 

zijn bij dit denkproces betrokken geweest. Ook dit denkproces krijgt zijn vervolg in 2020 en zal onder 

andere tot uiting komen in de programmering van de Beweging. 

Al ons werk blijft in het teken staan van de missie en visie van de Beweging die 21 jaar geleden is 

geformuleerd en onverantwoord blijft: het bouwen aan een meer menselijke wereld door mensen te 

inspireren en ondersteunen in hun alledaagse beoefening van barmhartigheid. 
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VERANTWOORDING JANUARI – DECEMBER 2019 

1.       Compassie College 

Een nieuwe activiteit waarbij de Beweging in samenwerking met NieuwWij in het land een programma 
aanbiedt. 

De eerste bijeenkomst had als thema Compassie & Natuur. Onder leiding van Annemieke Wiercx hield 

Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof, een inspirerend en bezielend college. 
Hierbij waren 58 deelnemers aanwezig. Er is een videorapportage gemaakt die te zien is op onze 
website www.barmhartigheid.nl. 

 
Het tweede college had als thema Geld, Economie & Compassie. Prof.Dr. Govert Buijs gaf het college 

dat tot een boeiend gesprek leidde met de aanwezigen. 
Aan deze bijeenkomst namen 38 deelnemers deel.  

 

2.       Kunst & Barmhartigheid – prikkels voor de zintuigen 

In 2019 zijn er twee goed bezochte bijeenkomsten geweest. 

 

Bij de eerste bijeenkomst stond het zintuig ‘zien’ centraal. In de ochtend heeft Judith Lengkeek ons 

met vragen uitgedaagd om op een andere wijze te kijken naar de schilderijen in kloosterhotel ZIN. In 
de middag waren we te gast in het atelier van Caren van Herwaarden die ons liet zien hoe en waarom 

barmhartigheid een grote rol speelt in haar beeldende werk. 

Aan deze bijeenkomst namen 20 personen deel. 
 
De tweede bijeenkomst stond in het teken van het zintuig ‘voelen’.  Frank Kazenbroot, groot kenner en 

liefhebber van het werk van Leonard Cohen, liet ons aan de hand van de muziek en teksten van 
Leonard Cohen voelen wat deze muziek met de luisteraar doet. 

Aan deze bijeenkomst namen 45 personen deel. 
 
Dit programma krijgt een vervolg in 2020. 
 

 
3.  Barmhartig Boekenbal 

Bij het vaststellen van het programma voor 2019 werd gepleit om elk jaar een grote publieksactiviteit 

te organiseren. In 2017 was het Barmhartig Boekenbal een groot succes geweest, zowel inhoudelijk als 

qua bezoekersaantal. Het leek ieder een goed idee om dit aantrekkelijke en succesvolle concept ter 

herhalen in 2019. Henk-Jan Hoefman had ervaring met de organisatie in 2017 en als programma-

coördinator was hij verantwoordelijk voor het evenement in 2019. In samenspraak met een groep 

vrijwilligers zijn de eerste kaders voor het programma in april 2019 op papier gezet, zijn schrijvers en 

uitgevers benaderd en besprekingen geweest met kloosterhotel ZIN als locatie voor het Boekenbal. 

Een voorwaarde voor het doorgaan van het Boekenbal was dat baten en lasten van activiteiten in 

evenwicht moesten zijn. 

Al snel bleek dat de Beweging onvoldoende in staat was om externe financiering te vinden voor dit 

programma. En in tegenstelling tot 2017 was er na de eerste promotie niet veel belangstelling om deel 

te nemen. In september 2019 heeft het bestuur het besluit genomen om onder andere het Barmhartig 

Boekenbal te annuleren voor dat jaar.  

http://www.barmhartigheid.nl/
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4.       Passie voor Compassie  

Februari 2019 

In dit weekend voor jonge mensen in de leeftijd van 20 t/m 35 jaar stond het in dialoog gaan over 
barmhartigheid met mensen met verschillende levensbeschouwingen weer centraal. Dit weekend 
waren we zeer blij met de inleiders Rikko Voorberg, Mostafa Hilali en Jeffrey Afriye. Zij zorgden voor 
boeiende inleidingen en voldoende gespreksstof onderling. Aan dit weekend namen negen leerlingen 
deel van de opleiding tot Godsdienstleraar van de KU in Leuven / dependance Hasselt. De docent was 

ook aanwezig. Het contact heeft ertoe geleid dat in 2020 het weekend Passie voor Compassie is 
opgenomen in het jaarprogramma van de opleiding. 
Aan het weekend in februari 2019 namen 22 jongeren deel vanuit heel verschillende 
levensbeschouwelijke achtergronden. 

 
Sophie Mantel, de projectmedewerker voor Passie voor Compassie, heeft veel van haar uren besteed 

aan werving en inhoudelijke promotie van de weekenden. Het facebook-account van de weekenden is 
actief ingezet. Haar inzet is om een levendige community te maken van oud-deelnemers aan de 
weekenden. Verder heeft ze promotie gemaakt voor de weekenden en het programma bij 

studentenverenigingen in het land, het Wereldhuis in Amsterdam, en organisaties als Religies voor 

Vrede en het Apostolisch Genootschap. Met het Apostolisch Genootschap zijn afspraken gemaakt voor 
verdere samenwerking. Op uitnodiging van het samenwerkingsverband van docenten voor 

godsdienstonderwijs in België heeft Sophie een mondelinge toelichting mogen geven over het 

programma. De samenwerking met de opleiding tot Godsdienstleraar van de KU in Leuven / 

dependance Hasselt is versterkt. 
Samen met Anne Neijnens (de projectmedewerker communicatie) heeft Sophie een evaluatie van de 

weekenden gehouden onder een selectie van de deelnemers aan de weekenden van 2016 t/m 2018. 
 

Ondanks de vele activiteiten op het gebied van werving door Sophie Mantel hebben we helaas twee 

voorgenomen weekenden moeten annuleren. Er was onvoldoende belangstelling om de weekenden 

te laten doorgaan. 

Het blijft moeilijk aan te geven waardoor er weinig belangstelling is, ondanks alle inspanningen van de 

projectmedewerker. De inleiders zijn enthousiast over het concept en zeggen hun medewerking toe,  

vaak tegen gereduceerde prijs of gratis. Uit de evaluaties van deelnemers blijkt dat men het weekend 

niet had willen missen. Het blijft in de praktijk moeilijk om individuele aanmeldingen te krijgen van 

jongeren met een Islamitische achtergrond. Het lukt vooral in samenwerking met organisaties die als 

intermediair fungeren. Het is ons nog niet gelukt om een vaste samenwerkingspartner te vinden om in 

contact te komen met Nederlandse jongeren met een Islam-achtergrond.  

 

De Passie voor Compassie-weekenden krijgen een vervolg in 2020. 
 

5.       Compassie Community 

In het bestuur van de Beweging leeft al langer de wens om te komen tot een Compassie Community 
waarin landelijke organisaties die zich richten op barmhartigheid bij kunnen aansluiten. 

Bestuursleden hebben in 2019 verkennende gesprekken gevoerd met organisaties als Handvest voor 
Compassie, Even Anders, Nieuw Wij, Één Land Één Samenleving, het Apostolisch Genootschap. Al 
leefden er bij de verschillende organisaties allerlei vragen, was de intentie positief en wilden allen het 
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gesprek verder voeren. In 2019 zijn de gesprekken gevoerd met elke organisatie apart. In 2020 is het 

voornemen om tot een eerste gezamenlijke bijeenkomst te komen om at te tasten op welke vlakken 
samenwerking mogelijk en wenselijk is. 

Met Nieuw Wij en Even Anders zijn aparte projecten gemaakt om in samen te werken. Met Nieuw Wij 
betreft het de Compassie Colleges, waarvan er al twee in 2019 zijn geweest. Bij Even Anders is er het 
initiatief om samen met Nieuw Wijk tot een interviewreeks te komen. Dit wordt verder uitgewerkt in 
2020. 

 

6. Boekpresentatie ‘Barmhartige Liefde’ 

De publiekseditie ‘Barmhartige Liefde’ van Wim Verschuren is in het najaar van 2019 verschenen bij 

Berne Media. Op 13 december organiseerde de Beweging in samenwerking met de uitgever Berne 

Media en Kloosterhotel ZIN de presentatie van het boek. De Beweging was de gastheer.  

Er was gezorgd voor een aantrekkelijk programma waarbij de sprekers Marius Buiting en Wim 

Verschuren ingingen op het thema van het boek. In het auditorium van het Kloosterhotel woonden 

110 deelnemers deze succesvolle publiekspresentatie bij. 

 

7.      Inspiratiekrant / Digitale krant / Website 

De redactie van de Inspiratiekrant, bestaande uit Henk-Jan Hoefman en met vrijwillige medewerking 

van Marinka van Kempen en Willie Gardien in 2019 twee Inspiratiekranten uitgegeven. Gastschrijvers 

hebben kosteloos hun bijdragen aan de krant geleverd. Angelique Kleijne heeft beide keren 

zorggedragen voor de lay-out. 

De krant werd gratis gestuurd aan ons ledenbestand (ong. 1.800 adressen) en werd gebruikt als 

promotiemateriaal. De discussie over het handhaven van de de gratis verspreiding van de krant is 

gestart in 2018. In 2019 heeft discussie geresulteerd in het besluit van het bestuur om met de uitgave 

te stoppen. Door het groeiende adressenbestand – een positief gegeven - was het financieel niet meer 

verantwoord om de krant gratis te blijven verspreiden.  

Elke maand is er een digitale nieuwsbrief aan het emailbestand gestuurd (ong. 2.000 adressen) waarin 
aandacht is besteed aan de programma’s die in het verschiet liggen en ontwikkelingen in de 
Beweging. 

Dit jaar is er hard gewerkt aan de website van de Beweging. De website heeft voor bezoekers geen 

andere uitstraling gekregen. Er is veel uren besteed aan ‘de achterkant’, zodat de website voldoet aan 

de eisen van deze tijd.   

 
8.       Oproep om van volger lid te worden van de Beweging  
 

Eind 2018 heeft het bestuur besloten om volgers op te roepen lid te worden van de Beweging voor € 10 

per jaar. Als lid blijf je de Inspiratiekrant en de digitale nieuwsbrief ontvangen. Het is een moeizaam 
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proces gebleken. Na meerdere pogingen en een publiciteitscampagne is het resultaat tot op heden 

teleurstellend.  

De participantenbijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 50 per jaar (was € 45). De sponsorbijdrage is € 
100 per jaar (was € 90). Ook het aantal participanten en sponsoren is dit jaar afgenomen. 

Vanwege het teleurstellende resultaat was het bestuur in september 2019 genoodzaakt om alle 

activiteiten op te schorten en tijd te nemen om zich te bezinnen hoe verder te gaan. Zowel de 
kerngroep Programmering heeft zich hierover gebogen als het bestuur in aparte vergaderingen. De 
financiële situatie had ook consequenties voor de aanstelling van de projectcoördinator. 

 

9.       Bestuur 
 

Per 31 december 2019 bestaat het bestuur uit: 

 Johan Willemse, voorzitter (sinds juli 2019) 
 Wilfried Gradus, penningmeester 
 Janine Mutsaerts 

 frater Broer Huitema 
  

10.       Staf 

 

Per 1 januari 2019 bestaat de staf uit: 

- Willie Gardien, bureaumanager 
- Henk-Jan Hoefman, programmacoördinator 

- Sophie Mantel, werving Passie voor Compassie. 

Vanaf 1 november 2019 zijn de afspraken met Henk-Jan Hoefman over zijn inzet voor de Beweging 
aangepast. 

Van februari t/m november 2019 was Anne Neijnens als communicatieemedewerker voor de Beweging 

actief. 

 

Wg/mei2020 

 

 

 

 


