JAARVERSLAG 2015
MEER ZICHTBAAR
EN BETER
VINDBAAR

De weg naar buiten
In 2015 heeft de Beweging van Barmhartigheid een belangrijke
ontwikkeling doorgemaakt: verhoudingsgewijs zijn we meer gaan
communiceren dan organiseren. Onze inhoudelijke missie ~ bouwen
aan een meer menselijke wereld ~ hebben we ook het afgelopen jaar
weer vertaald in een gevarieerde en aanstekelijke programmering. De
uiteenlopende activiteiten trokken tezamen enkele honderden
deelnemers. Dit is een mooi resultaat, maar we denken met een groter
communicatief bereik meer mensen te kunnen bereiken. Daarom heeft
in 2015 de focus gelegen op het vernieuwen van de communicatie. Aan
het einde van het jaar konden we de eerste positieve effecten meten: in
zes maanden tijd deelden we onze barmhartige boodschap met
duizenden mensen die de nieuwe website bezochten.

Aandacht vragen
Het jaar 2015 stond in het teken van de vernieuwing van de
communicatie.

De

huisstijl

is

gemoderniseerd

en

alle

communicatiemiddelen zijn in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast was
het streven om tot een effectievere mix te komen van benutten. Het doel
is om meer mensen te bereiken en ook jongere generaties aan te
spreken. We hopen daarmee meer deelnemers te werven voor onze
activiteiten, maar het vormen van een virtuele gemeenschap,
waarbinnen inspiratie en informatie gedeeld worden, is ook een
belangrijke doelstelling van de vernieuwde communicatiestijl.

De nieuwe website is medio 2015 gelanceerd. Er is negen maanden hard
aan gewerkt door een team van (vrijwillige) professionals. Naast het
activiteitoverzicht

is

het

vooral

een

rijke

bibliotheek

over

barmhartigheid in woord en beeld. Zonder al te veel ruchtbaarheid is de
website in de tweede helft van 2015 al goed bezocht:
Aantal bezoeken: ruim 8.000
Aantal zoekopdrachten: ruim 3.000
Bouncepercentage: 52%
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De digitale nieuwsbrief is in de tweede helft van 2015 drie maal
verzonden naar de 1.200 volgers, participanten en sponsoren in het
bestand van de Beweging van Barmhartigheid. Gemiddeld ruim 60% van
de ontvangers opende de mail. Dat is een hoog percentage. Gemiddeld
waren er per nieuwsbrief 250 tot 350 kliks naar de website.

In 2015 zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2016 drie maal per jaar
een BvB-krant per post te versturen naar onze achterban.

Sinds de nieuwe communicatie-aanpak is er weer sprake van een
groeiende achterban. Op 31 december 2015 telde het bestand van
volgers, participanten en sponsoren 1.246 personen. In de laatste
maanden van 2015 zijn er 120 nieuwe volgers bijgekomen en 13 nieuwe
participanten/volgers. De sterkte groei sinds jaren.

Waarderen wat we organiseren
Van oudsher is de Beweging van Barmhartigheid goed in het organiseren
van inspirerende bijeenkomsten. De leerroute ‘Barmhartigheid handen
en voeten geven’ is een begrip. De Verdiepingsdagen worden over het
algemeen druk bezocht. De Landelijke Dag door velen gewaardeerd.
Om de programmatische kwaliteiten van de Beweging verder uit te
bouwen hebben we in 2014 een vernieuwingsproces ingezet. In 2015
hebben we daar de vruchten van kunnen plukken: een volgeboekte
retraitereis naar

Assisi, een aasprekende tweede

Tafel van

Barmhartigheid en een geslaagde pilot van de Summerschool ‘Passie en
Compassie’.
Een overzicht van alle activiteiten in 2015:

Op 8 februari heeft de tweede Tafel van Barmhartigheid plaatsgevonden
in het Catharijneconvent te Utrecht, aansluitend op de tentoonstelling
Barmhartigheid & Naastenliefde. Er volgde met de 33 deelnemers een
geanimeerde ontmoeting en uitwisseling, waarbij de persoonlijke
verhalen van straatpastor Bart van Empel leidraad waren.
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In het voorjaar van 2015 werd de vijftiende leerroute met 13 deelnemers
met succes afgerond. Hannie Theunissen en Marian van Zon namen de
begeleiding voor hun rekening. De inleiders waren:


Ton Oostrom over ‘Aandachtig leven’



Wim Verschuren over “Je eigen omgeving als speelveld van
barmhartigheid’



Tonja Mos over ‘Bronnen voor een barmhartig leven’



Ria Weyens over ‘Barmhartig zijn voor je zelf’



Kees Kouwenhoven ‘Pelgrimeren op het pad van barmhartigheid’



Mariken Ploos van Amstel over ‘Wat neem je mee?’



Marius Buiting over ‘En nu de wereld in!’

Van 15 tot 22 april trokken 18 deelnemers met begeleiders Bart Schalkx
en Anne Derks naar Assisi 'in de voetsporen van Franciscus'. Thema's
voor deze reis waren onder andere:


Wat vind ik nu werkelijk belangrijk in mijn leven en werk?



Wat staat mij te doen in het hier en nu?



Wat zijn de grondwaarden van waaruit ik leef en werk?

“Alles bracht een proces op gang van verdieping
en bezinning, waarbij ook veel ruimte was voor
plezier en speelsheid.”

Deze verdiepingsdag werd als indrukwekkend ervaren. De werkvorm
(familieopstelling) en de persoonlijke verhalen nodigden de deelnemers
uit stil te staan bij hun wijze van zorgen voor hun zieke partner.
Bevestiging en steun waren de elementen die de deelnemers naar huis
meenamen.
Deze verdiepingsdag met 13 deelnemers werd begeleid door Hannie
Theunissen en Dorine Sweere.
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Gastdocent: “Ik heb hier zelf veel van geleerd.”
Negen Nederlandse en twee Belgische studenten namen van 5 tot 8 juli
deel aan de pilot van de Summerschool in Emmaus te Helvoirt. De
begeleiding was in handen van Bart Schalkx en Ria Weyens.

Student: “Ik vind het fijn om hier vrijheid en
ruimte te ervaren. Ik ben ‘bewogen’. Mooi dat de
sprekers bereid waren hun imperfectie met ons
te delen. Dat is algemeen menselijk en dus zeer
leerzaam.”
Begeleider: “Dit was een heel bijzondere groep
jonge mensen; leergierig.”

Met 75 deelnemers beleefden we een bijzondere dag met een
afwisseling van inleidingen, muziek, oefening en ontmoeting. Er waren
ook persoonlijke verhalen over compassie in actie. Uiteraard van de
geestelijk vader van de Beweging, frater Wim Verschuren, maar ook van
Judith Manshanden, zij belichaamt het voeden van de hongerigen. In
haar restaurant bepalen bezoekers zelf wat ze betalen. Wie geen geld
heeft voor een maaltijd, kan vrijwilligerswerk doen. Haar verhaal raakte
veel van de aanwezigen: “Dat Judith haar droom verwezenlijkt en daar
ook nog vele anderen in meetrekt, stemt dat mij heel hoopvol. Het geeft
zoveel hoop wanneer je jonge mensen zo bevlogen meemaakt.”
Wat steeds bovenkomt op dit soort dagen is het belang van de Beweging
als gemeenschap: “Het was goed om oude en nieuwe bekenden te
ontmoeten binnen het raamwerk van barmhartigheid”, zegt één van de
deelnemers.

In november 2015 is de zestiende leerroute van start gegaan met 9
deelnemers. Begeleiders: Hannie Theunissen en Jo van de Tillaart.
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Door de communicatieve vernieuwingen is de Beweging van
Barmhartigheid sinds medio 2015 meer zichtbaar en beter vindbaar.
Daardoor worden we veelvuldig benaderd met verzoeken voor het
verzorgen van inhoudelijke inleidingen (mede in het kader van het Jaar
van Barmhartigheid). In 2015 zijn ongeveer 40 lezingen verzorgd door
onder andere de voormalige voorzitters Wim Verschuren en Marius
Buiting.
Daarnaast bereiken ons externe vragen voor het ontwikkelen van
inhoudelijke programma’s voor andere organisaties. Voor de Dienst
Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie hebben wij
bijvoorbeeld het project 'Heilige Hoekjes' ontwikkeld dat ten doel heeft
het gesprek over wezenlijke onderwerpen tussen mensen binnen en
buiten de gevangenis te faciliteren.

Het bestuur heeft in 2015 extra aandacht besteed aan het versterken van
de vrijwilligersorganisatie. Afgelopen jaar kwamen de vrijwilligers in de
zomer en de winter bijeen om de verbinding met de Beweging te
versterken. Vanaf 2015 zijn dit terugkerende bijeenkomsten ter
vergroting van de gemeenschapszin.
Daarnaast is besloten om het zogenaamde middenveld ~ tussen bestuur
en bureau ~ te versterken met een redactie en een programmateam.
Begin 2016 moet dat vorm krijgen in samenhang met het aanstellen van
een nieuwe bureaucoördinator.

In 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt:


Henk-Jan Hoefman, voorzitter



Annemieke Wiercx



Bart Schalkx



Astrid Kraal



Marie-Thérèse Brinkmann (Zusters van Liefde)



Broer Huitema (Fraters CMM)

Annemieke Wiercx heeft haar functie per 31 december 2015 neergelegd.
Eind 2015 zijn de functies van penningmeester en secretaris vacant.
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Jarenlang heeft de Kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van
de oprichters (fraters en zusters), oud bestuursleden en andere actief
betrokkenen, meegedacht over beleidszaken en uitvoeringskwesties.
Op 3 juli 2015 heeft de Kerngroep besloten zichzelf op te heffen, omdat
deze vorm van consultatie en verantwoording niet meer adequaat
bleek.
Consultatie gebeurd vanaf 2015 aan de hand van specifieke
vraagstukken en daarvoor worden uiteenlopende experts gevraagd om
tijdelijk mee te denken. In 2015 heeft er zich team van financiële
deskundigen gebogen over het vraagstuk wat voor de Beweging een
toekomstbestendig financieringsmodel is.
Vanaf 1 januari 2015 is aan de Beweging van Barmhartigheid de ANBIstatus toegekend. Dit betekent dat we op onze website publieke
verantwoording afleggen over het inhoudelijke en financiële beleid.
Daarnaast leggen we jaarlijks verantwoording af aan de organisaties die
ons financieel ondersteunen.

De regiokringen lieten in 2015 een wisselend beeld zien. Enkele
regiokringen floreren, zoals Den Bosch en Tilburg. De regiokring Utrecht
is een stille kracht. In Den Haag is de regiokring tijdelijk op een laag pitje
gezet. Het bestuur heeft in het najaar van 2015 stilgestaan bij de
toekomst van de regiokringen. Als er opkomende initiatieven zijn om
een nieuwe kring te vormen zal vanuit het bestuur en bureau
ondersteuning geboden worden om de opstart tot een succes te maken.
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Colofon
Beweging van Barmhartigheid wil mensen in hun alledaagse beoefening
van barmhartigheid inspireren en ondersteunen. Thuis, bij familie, in
onze directe woonomgeving of op het werk komen we vaak
weerbarstige situaties tegen, waarin we met vallen en opstaan groeien
als mens. Bij de Beweging van Barmhartigheid ontmoet je bondgenoten
die net als jij bouwen aan een mooiere, meer menselijke wereld, ieder
op zijn/haar eigen manier.

Coördinator
tot en met eind mei 2016: Fie Gommers
m.i.v. 9 mei 2016: Chantal Tieleman
(chantaltieleman@barmhartigheid.nl)

Redactie- en kantooradres:
Beweging van Barmhartigheid
Boxtelseweg 60
5261 NE Vught
Reacties welkom op:
redactie@barmhartigheid.nl

Contact:
e-mail: secretariaat@barmhartigheid.nl

We zijn online te vinden op:
website: www.barmhartigheid.nl
facebook: www.facebook.com/barmhartigheid
twitter: @barmhartigbew
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