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Actueler	dan	ooit	
In 2018 bestaat de Beweging van Barmhartigheid 20 jaar. In al die jaren bloeide de Beweging. 
Onze boodschap om vanuit barmhartigheid te bouwen aan een meer menselijke wereld valt 
bij veel mensen in goede aarde. Deze oorspronkelijke missie is nog steeds springlevend. En 
actueler dan ooit. De bezorgdheid en boosheid over ontwikkelingen veraf en dichtbij nemen 
toe. Net als Claudia de Breij in haar oudejaarsconferentie van 2016 wil de Beweging een 
hoopvol en positief geluid laten horen: barmhartig zijn helpt! Het maakt de relaties tussen 
mensen hartelijk, veerkrachtig, liefdevol, gul, solidair, respectvol, sportief en creatief. Zeker 
als de ander het moeilijk heeft of wijzelf kwetsbaar zijn. 

In 2017 en 2018 zetten het bestuur en de vrijwilligers van de Beweging van Barmhartigheid 
zich in voor de volgende beleidsvoornemens: 

Alledaags en dichtbij 
Voor veel mensen is het begrip barmhartigheid abstract en roept het gemengde gevoelens op. 
Wij willen het woord kleiner, concreter en meer toepasbaar maken, zodat iedereen ermee uit 
de voeten kan. Dat doen we door barmhartigheid in onze programma’s en communicatie 
alledaags te maken en dichtbij te brengen. Schiet ik op mijn werk die gepeste collega te hulp? 
Hoe kan ik thuis compassievol omgaan met mijn puberende kinderen? Welke houding neem 
ik aan als er in onze straat een opvang voor vluchtelingen komt? De Beweging van 
Barmhartigheid ondersteunt en inspireert mensen bij hun praktische beoefening door te 
laten zien dat een klein gebaar grote impact kan hebben. Een mooiere wereld maken we 
samen met oneindig veel barmhartige bouwsteentjes. Elk steentje is er een. 

Inspirerend en verbindend 
Barmhartigheid, compassie en mededogen zijn in alle levensbeschouwelijke tradities 
sleutelbegrippen. Juist in deze tijd van oplopende spanningen zijn deze woorden perfecte 
bruggenbouwers tussen christenen, moslims, joden, boeddhisten, humanisten, et cetera. De 
Beweging heeft haar wortels in de christelijke spiritualiteit, maar staat open voor iedereen, 
ongeacht religie of levensovertuiging. We zijn gastvrij en omarmen de veelkleurigheid. Dat 
willen we de komende jaren nog nadrukkelijker uitdragen in onze programmering en 
publicaties. In dit licht zien we het als onze opgave om ook de inspiratie uit de andere 
tradities aan te boren. Vanuit verbondenheid willen we op zoek naar de overeenkomsten. 
Verschillen mogen er zijn, want deze worden overstegen door de diepere, gedeelde oproep: 
heb de ander lief als jezelf. Alle tradities laten zien dat we deze barmhartige levenshouding 
kunnen voeden en verdiepen. Laten we leren van en met elkaar! 



	

Programmering die tot de verbeelding spreekt  
De ingezette vernieuwing van de programmering zetten we in 2017 en 2018 voort, omdat we 
steeds beter willen aansluiten bij de behoeften van onze achterban. We willen aansprekende 
en laagdrempelige programma’s presenteren die er in het grote aanbod van soortgelijke 
activiteiten uitspringen. Een mooi voorbeeld daarvan is het CompassieLab. Een serie van drie 
bijeenkomsten waarin mensen op zoek gaan naar wat compassie met hen doet en wat het 
concreet in hun leven kan betekenen. 

De Beweging van Barmhartigheid ontwikkelt in 2017 en 2018 drie typen programma’s: 

1. INSPIRATIE: Programma’s waarbij deelnemers worden gevoed en inspiratie kunnen 
opdoen vanuit de positie van toehoorder of toeschouwer, middels lezingen, films, 
muziek of theater.  

 
2. VERRIJKING IN VERBINDING: Programma’s waarin deelnemers participeren in 

actieve en reflectieve werkvormen. Het goede gesprek tussen inleiders, begeleiders en 
deelnemers nodigt uit tot leren van en met elkaar. Deze programma’s gaan over de 
relatie met anderen en hoe mensen zich verhouden tot de uitdagingen in de wereld. 

 
3. INNERLIJK KOMPAS: Programma’s waarin deelnemers zich in het bijzonder richten 

op de eigen binnenwereld voor het verdiepen van hun spiritualiteit. Stilte, 
zelfonderzoek en dialoog voor mensen die toe zijn aan een milde en voedende vorm 
van zelfzorg. 

Medio 2016 zijn we – met behulp van externe financiering - gestart met een programma 
speciaal gericht op jongeren (tussen 20 en 35 jaar); de zogeheten Passie voor Compassie-
weekenden. Deze weekenden zullen we in 2017 voorzetten. Zij zijn immers de dragers van de 
toekomstige maatschappij. Met deze weekenden en de Compassion Community die we met 
hen opbouwen, willen we hen toerusten om in hun werk en privéleven bruggenbouwers te 
worden.  

In 2018 vieren we ons vierde lustrum met enkele bijzondere, extra activiteiten. 

De marketing van de programma’s gaan we intensiveren en professionaliseren. De 
aangescherpte programmering en promotie tezamen moeten leiden tot meer deelnemers.     

Het vuur verspreiden 
Het belang van barmhartigheid is groot en daarom streeft de Beweging naar een breder 
bereik. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het vernieuwen van onze 
communicatie. Uit reacties blijkt dat de vorm en inhoud van onze website, de digitale 
nieuwsbrief, de inspiratiekrant, de facebookpagina worden gewaardeerd. Hoewel we deze 
continue blijven verbeteren is het de komende jaren vooral zaak om met onze 
communicatiemiddelen meer mensen te bereiken. De Beweging van Barmhartigheid wil in 
2017 en 2018 het aantal volgers en participanten aanzienlijk laten groeien.  

We hopen mensen van uiteenlopende leeftijden, opleidingsniveaus, beroepen en 
levensbeschouwelijke achtergronden aan te trekken.  



	

Onze stem laten horen 
We zijn een spirituele beweging en geen actiegroep, maar onze inhoudelijke boodschap en 
maatschappelijke bijdrage mogen meer zichtbaar en prikkelend zijn. Het is daarbij een 
uitdaging om beter aan te sluiten op actuele vraagstukken. De Beweging gaat de komende 
jaren haar stem in het maatschappelijk debat meer laten horen door bijvoorbeeld 
ingezonden stukken, een verrassende campagne en activiteiten die nadrukkelijker inspelen 
op de actualiteit. We streven in dit opzicht naar een grotere effectiviteit van onze 
programmering en communicatie, maar we zijn wars van effectbejag. We zoeken naar een 
eigen geluid dat krachtig en waarachtig is: de BvB heeft de wijsheid niet in pacht, maar we 
willen wel vaker (kritische) vragen stellen, ideeën opperen en laten zien dat barmhartigheid 
een sleutel is bij het inzichtelijker, zachter en menselijker maken van ingewikkelde situaties. 

De Beweging als vertrouwde ontmoetingsplek 
Hoewel de Beweging de komende jaren het aantal volgers en participanten zal toenemen 
willen we de vertrouwende en gastvrije ontmoetingsplek blijven. De Beweging van 
Barmhartigheid is altijd goed geweest in het organiseren van programma’s die als verbindend, 
verdiepend en verrijkend worden ervaren. In 2017 en 2018 blijven we die inspirerende oases 
bieden, zowel vanuit onze thuisbasis Kloosterhotel ZIN in Vught als op andere locaties in het 
land.  

Versterken vrijwilligersorganisatie 
De Beweging wordt gedragen door een groep bevlogen vrijwilligers en de coördinator op het 
bureau. Er wordt veel werk verzet en we bruisen van ideeën. Het is de kunst om een gezonde 
begrenzing aan te brengen in hetgeen we kunnen bolwerken. We werkten we aan het 
versterken van de vrijwilligersorganisatie, omdat we geloven in de maatschappelijke 
relevantie van onze missie.  

In	2017	en	2018	hebben	we	de	volgende	interne	aandachtspunten:			
1. Het op sterkte brengen van het bestuur door twee tot drie nieuwe bestuursleden aan te 

trekken; 
2. Het middenveld uitbouwen door vrijwilligers te werven voor de redactie, de programma-

teams, het facilitaire team en een nog op te zetten promotieteam; 
3. Het betrekken, verbinden en voeden van de werkgemeenschap van vrijwilligers. Met hen 

willen we een prestatie leveren, maar ook plezier beleven; 
4. Het toekomstbestendig maken van het financieringsmodel door meer (financiële en 

materiele) hulpbronnen aan te boren. 
 

Tot	slot	
Ons streven is dat steeds meer mensen zich thuis voelen bij de Beweging; andere 
participanten leren kennen, verhalen delen, leren van elkaar, inspiratie opdoen, op adem 
komen, aangemoedigd worden en handreikingen krijgen om vanuit barmhartigheid te leven. 
Zo vormen we een gemeenschap van bondgenoten, die niet alleen online actief zijn, maar 
ook deelnemen aan de programma’s en/of participeren in de regiokringen. Bondgenoten die 
vanuit barmhartigheid samen bouwen aan een meer menselijke wereld. 


