Een vol en
vruchtbaar jaar
Inhoudelijk jaarverslag 2017

Bij de Beweging van Barmhartigheid zijn we altijd vol van idealen geweest.
Ook in 2017 hebben we met een niet aﬂatende inzet gewerkt aan de realisatie
van deze idealen. Een vrijwilligersorganisatie is echter begrensd in haar mogelijkheden. Het is voortdurend een worsteling om met beperkte middelen
mooie programma’s en publicaties te maken. Naar ons idee is dat in 2017 wederom gelukt, maar we liepen ook tegen de grenzen aan van wat haalbaar is.
Het bestuur heeft zich daarom dit jaar
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Een rijke inhoudelijke
programmering
Het jaar 2017 kenmerkte zich door een
gevarieerd programma-aanbod met
activiteiten voor alle leeftijdsgroepen.
De meeste programma's waren een
succes en voor herhaling vatbaar.

20 februari

Ontmoeting in de moskee
In een steeds meer polariserende samenleving horen we veel over de islam en
moslims. Maar wat weten we nu eigenlijk
over de islam? En over moslims? Onder
het motto ‘waar ontmoeting plaatsvindt,
begint verbinding’ heeft de Beweging op
20 februari een moskeebezoek georganiseerd. Zeventien deelnemers waren te gast
bij de Turkse moskee in Boxtel. Zij kregen
een warm onthaal van Meryem en Bahadir
Korkmaz. Na een rondleiding door de moskee ontstond er een oprechte dialoog die
leidde tot een wezenlijke ontmoeting.

16 maart, 13 oktober en 3 november

Straattours Met andere ogen zien
In 2017 hebben we drie straattours georganiseerd: in Breda (16 maart), Den
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Bosch (13 oktober) en Utrecht (3 november). In elke stad gidste een (ex) dak- en
thuisloze de deelnemers door de stad om
vanuit het perspectief van de mensen op
straat de stad te leren zien. Onderweg
raakten de deelnemers in gesprek met de
gidsen en hoorden zij hun verhaal. Aan
de drie straattours hebben 30 personen
deelgenomen.

24 t/m 26 maart en 10 t/m 12 november

Ontmoetingsweekenden Passie
voor Compassie
Na de geslaagde eerste editie van het ontmoetingsweekend in 2016 werden in 2017
twee Passie voor Compassie-weekenden
georganiseerd, beide in Kloosterhotel ZIN.
In het programma van 24 tot en met 26
maart hielden Lody van de Kamp (vanuit joods perspectief), René Grotenhuis
(vanuit christelijk perspectief) en Farida
Farhadpour (vanuit seculier perspectief)
een interessante inleiding. Aan dit weekend namen 10 jongeren deel, allen met
een verschillende levensbeschouwelijke
achtergrond.
Aan het ontmoetingsweekend van 10 tot
en met 12 november namen 18 jongeren
deel. De inleiders waren Mostafa Hilala
en Linda van Noord (vanuit islamitisch
perspectief), Ernst Hirsch Ballin (vanuit
christelijk perspectief) en Petra Hubbeling
(vanuit boeddhistisch perspectief). Een
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video-impressie van het programma is te
vinden op www.barmhartigheid.nl/home/
passie-compassie-impressie.
Deze twee weekenden werden tevens
mogelijk gemaakt door bijdragen van het
Kansfonds, Porticus en PIN.

18 juni

Barmhartig BoekenBal
Op zondag 18 juni organiseerden we
het Barmhartig BoekenBal. Klassiekers,
nieuwe publicaties en bijzondere uitgaven werden die dag in het zonnetje gezet.
Met 11 auteurs, 21 workshops & lezingen
en 100 boeken op de boekenmarkt werd
het een levendig boekenbal dat binnen
enkele weken was uitverkocht. Na een
korte plenaire aftrap konden de 170
deelnemers inspiratie opdoen in drie
workshoprondes van een uur. Er was een
grote groep vrijwilligers actief om alles in
goede banen te leiden: de ontvangst van
de gasten, het begeleiden van de auteurs, het verzorgen van de techniek, de
algemene organisatie en natuurlijk alle
auteurs die een lezing of een workshop
verzorgden.
Een video-impressie van deze zonnige
en geslaagde dag is te vinden op www.
barmhartigheid.nl/home/barmhartig-boekenbal-2.
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Door de publiciteit rond het Barmhartig
BoekenBal steeg het aantal volgers van
de Beweging in enkele maanden tijd met
enkele honderden personen.

voorjaar en zomer

Inspirerende vrouwen over
compassie
Kleine groepjes van maximaal zeven deelnemers hebben Hilde Kieboom, Adelheid
Roosen en Rianne Letschert opgezocht
voor een inspirerend en persoonlijk gesprek. Deze drie vrouwen werden gekozen, omdat zij op een eigentijdse manier
handen en voeten proberen te geven aan
een barmhartige levenshouding. Deze
ontmoetingen vormden het tweede deel
van de ontdekkingsreis naar vrouwelijke
gestalten van compassie, een gezamenlijk
initiatief van de Zusters van Liefde en de
Beweging van Barmhartigheid.
'Barmhartigheid is de zwakke kracht
van aanwezigheid die heel sterk is:
aanwezig blijven en niet gaan lopen,
niet interveniëren. De opgave is om de
mens die lijdt in de kring te nemen en
met liefde te omringen en een plek te
geven. Er altijd te zijn, als een vasthoudende moeder.'
'Slachtoffers van geweld zijn niet uit op
wraak maar willen erkenning. Voor het
slachtoffer is het soms van wezenlijk
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belang dat er contact is met de dader.
Deze ontdekkingen neigen meer naar
het toepassen van herstelrecht dan naar
het toepassen van strafrecht.'
Uit: Ontmoet Maria, Maria ontmoet (journal)

7 oktober

Inspiratiebijeenkomst Ontmoet
Maria, Maria ontmoet
Deze bijeenkomst was het derde en afsluitende deel van de ontdekkingsreis naar
vrouwelijke gestalten van compassie.
Tijdens deze bijeenkomst gingen we op
zoek naar de onderbelichte kwaliteiten
van Maria. Meer dan honderd deelnemers
genoten van een dag vol met boeiende,
herkenbare en onorthodoxe lezingen,
prachtige muzikale omlijsting en persoonlijke getuigenissen.

zondag 3 september, 1 oktober, 29 oktober

CompassieLab

In het najaar van 2017 werd met succes
de eerste editie van het CompassieLab gehouden. Het CompassieLab is de opvolger
van de Leerroute Barmhartigheid handen
en voeten geven, die maar liefst 16 keer
werd georganiseerd. De drie zondagen van
het CompassieLab zijn besteed aan drie
kernvragen: Laat jij jouw hart spreken?
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Waar haal jij het lef vandaan? Hoe wordt
de wereld warmer van jouw vuur? Onder
de bezielende leiding van Bart Schalkx en
Jeske Denissen namen 15 personen deel
aan het eerste CompassieLab.

Een van de deelnemers schreef na afloop:
'Het CompassieLab heeft mij persoonlijk meer moed gegeven om te doen
wat ik innerlijk voel dat gedaan moet
worden, met een rechte rug en een
zachte voorkant.'
Het CompassieLab is geaccrediteerd door
de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk
Verzorgers in de categorie Spiritualiteit en
Bevoegdheid.
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Regiokringen:
goed gesprek in
goed gezelschap
De regiokringen zijn een waardevolle
aanvulling op de landelijke programma’s. Ze ontstaan wanneer betrokken
mensen zich in hun eigen buurt, dorp,
stad of regio willen verbinden met
bondgenoten. Allerlei vormen van
ontmoeting zijn mogelijk, zoals een
lezing, een film, een thematische wandeling, een praktijkcasus. Op gezette
tijden komt een kring bij elkaar voor
een goed gesprek in goed gezelschap.
In 2017 waren enkele regiokringen
actief: kring Tilburg, kring Den Bosch,
kring Utrecht, kring Amsterdam, kring
Breda en kring Zeeland.

Communicatie
over compassie
In 2017 verschenen werderom drie
inspiratiekranten, verzonden we enkele digitale nieuwsbrieven en werd
de inhoud van de website met enige
regelmaat ververst. Uit een onderzoek
onder volgers en participanten bleek
dat onze communicatie over compas-
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sie in goede aarde valt. Naast de deelname aan programma’s vindt onze
achterban de krant een belangrijke
verbindingslijn naar de Beweging. De
oplage is dit jaar gestegen naar 2.000
exemplaren.
‘Ik spel de krant met aandacht en belangstelling. Als ik ’m gelezen heb, dan
laat ik de krant in de trein liggen, zodat
andere mensen dit moois ook tot zich
kunnen nemen.’
Volger

‘De krant vind ik prachtig. Ik gebruik er
stukken uit voor mijn begeleidingswerk.
De inhoud en de vormgeving laten zien
dat we een levendige, eigentijdse Beweging zijn.’
Participant

Versterking van
de organisatie
In het voorjaar van 2017 hebben
we afscheid genomen van Chantal
Tieleman als coördinator op het secretariaat. Haar taak is overgenomen
door Willie Gardien en Angelique
Kleijne. Willie in de functie van oﬀice
manager en Angelique in de functie
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van communicatiemedewerker. De
inzet van een bezoldigde staf binnen onze vrijwilligersorganisatie is
noodzakelijk om de continuïteit en
kwaliteit van de publicaties en de
programma’s te waarborgen. Het past
bij de maatschappelijke trend dat
vrijwilligers steeds minder structurele
taken op zich willen nemen en vooral
aanspreekbaar zijn op korte bijdragen.
Tegen deze achtergrond heeft het bestuur Henk-Jan Hoefman aan het einde van zijn eerste termijn als voorzitter
(eind 2017) gevraagd projectleider te
worden van het lustrumjaar (2018).
Het streven is dat Henk-Jan ook na
het lustrumjaar een dragende rol in de
uitvoering blijft vervullen, zodat het
bureau van de Beweging een stevige
vaste basis kent met zijn inzet, de inzet
van Willie Gardien en de bijdrage van
Angelique Kleijne.

In het voorjaar van 2017 is het bestuur
versterkt met Wilfried Gradus. Vanuit
zijn werkervaring zal hij meewerken
aan bijvoorbeeld het vergroten van de
zichtbaarheid van de Beweging en het
verstevigen van de organisatie. Aan
het einde van het jaar hebben we Bart
Schalkx als bestuurslid uitgezwaaid.
Bart heeft jarenlang een cruciale rol
gespeeld bij de uitbouw van de Beweging. Hij heeft met vuur en volharding
gewerkt aan verschillende programma's. Bart blijft begeleider van het
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CompassieLab en hij zal betrokken
blijven bij de inhoudelijke voorbereidingen van de bijeenkomsten van de
regiokring Den Bosch.

Opmaat voor het
lustrumjaar 2018
Achter de schermen hebben we de
eerste voorbereidingen getroﬀen voor
het 20-jarig bestaan van de Beweging
in 2018. We gaan het lustrum vieren
met extra dikke inspiratiekranten en
enkele feestelijke programma’s. Op zaterdag 1 september zullen we in ieder
geval een feestelijk Compassie-Festival
organiseren.

Zicht op de financiën
Gelukkig hebben we het jaar financieel
goed kunnen afsluiten. Met slechts
een klein verlies in de boeken hebben
we veel mensen kunnen aanmoedigen
en inspireren in hun beoefening van
barmhartigheid.
De financiële jaarcijfers vind je (ook)
op www.barmhartigheid.nl onder het
kopje missie.
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