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20 JAAR EEN
BETEKENISVOLLE
BEWEGING
De Beweging van Barmhartigheid is in
1998 opgericht door de Fraters van Onze
Lieve Vrouw, Moeder van
Barmhartigheid en wordt mede gedragen
door de Zusters van Liefde van Tilburg.
De missie – vanuit barmhartigheid en
compassie bouwen aan een meer
menselijke en mooiere wereld – is
onverminderd actueel. Daarom vierden
we in 2018 het 20-jarige bestaan van de
Beweging met overtuiging en met het oog
op een veelbelovende toekomst.
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In het lustrumjaar organiseerden we
enkele bijzondere activiteiten. Op 14 juni
vond het benefietcongres ‘COMPASSIE,
het hart van betekenisvol ondernemen’
plaats. Op 1 september vierde de
Beweging met meer dan 300 deelnemers
de veelkleurigheid van compassie tijdens
het lustrumfestival. Beide activiteiten
vonden plaats bij Kloosterhotel ZIN,
al 20 jaar de thuisbasis van de Beweging.
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CONGRES ‘COM|PASSIE, HET
HART VAN BETEKENISVOL
ONDERNEMEN’
In haar lustrumjaar wilde de Beweging
van Barmhartigheid de opkomende
betekeniseconomie een steuntje in de
rug geven. Mensen die vanuit passie en
compassie werken en anderen inspireren
mee te bouwen aan een meer
barmhartige wereld verdienen in onze
ogen een aanmoediging. Met het congres
wilden we zichtbaar maken dat er heel
veel ondernemers werken aan zinnige
zaken en zo de wereld een beetje mooier
en menselijker maken.
De inleiders toonden tijdens het congres
op 14 juni aan dat het realiseren van
maatschappelijk en financieel rendement
hand in hand gaat en dat betekenisvol
ondernemen het nieuwe normaal is.
Wim Verschuren (Fraters van Tilburg)
verwoordde de drie principes van een
ondernemende spiritualiteit, ofwel een
spirituele ondernemer: ZIEN, BEWOGEN
WORDEN en IN BEWEGING KOMEN.
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Negentig deelnemers genoten van de
doorleefde praktijkverhalen van
Kees Klomp (SMO), Joep Langen
(Koeckebakkers), Henk Smit (Driekant),
Mireille Geijsen (i-did), Michel Barth
(Better Future), Kaat Peeters (Sociale
InnovatieFabriek) en Leendert Bikker
(Rabobank), die bol stonden van de
lessen in passie en compassie. De
klanken van jazzpianist Marc van Roon en
zangeres Tutu Puoane troffen de
deelnemers in het hart.
De begeleiding van het congres was in
goede handen bij Lenette Schuijt (Crystal
River) en Henk-Jan Hoefman (BvB).

Klik hier voor een video-impressie van de
conferentie.
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COMPASSIEFESTIVAL
Meer dan 300 deelnemers hebben op
1 september tijdens het zonovergoten en
uitverkochte festival genoten van meer
dan 20 lezingen, workshops, talkshows en
voorstellingen. Tussendoor neusden de
deelnemers rond op de boekenmarkt,
genoten zij van het mooie landgoed en
ontmoetten zij andere gasten.
Dit lustrumfeest konden we uitbundig
vieren omdat ruim 30 inspirerende
inleiders en begeleiders die belangeloos
hun bijdrage leverden aan het
gevarieerde festivalprogramma:
Marinus van den Berg, Paul de Blot,
Marius Buiting, Margo Burm, Geertje
Couwenbergh, Jan Custers, David Dewulf,
Leo Fijen, Betty van Helmond, Lia
Hesemans, Erik van der Hoeven, Roos van
Hoewijk, Marike van IJssel, Monique
Klaassens, Marieke Koopmans, Frits
Koster, Carel Kraayenhof, Chiel van der
Linden, Julika Marijn, Eric Mijnster, Armijn
van Roon, Mark Schalken, Caroline
Schröder, Agnes van der Sluijs, Karin
Steffens, Wim Verschuren, Femke Vessies,
Sebastiaan Vonk, Ria Weyens, Annemieke
Wiercx en Mark Woerde.
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Daarnaast waren voor en achter de
schermen vrijwilligers van de Beweging
en medewerkers van Kloosterhotel ZIN in
de weer om het festival tot een succes te
maken.
De lustrumactiviteiten waren zonder
financiële en materiële hulp van
uiteenlopende organisaties onhaalbaar
geweest. Onze dank gaat uit naar: Fraters
van Tilburg, Zusters van Liefde,
uiteenlopende religieuze instituten,
Kloosterhotel ZIN, Stage Light, SMO, Poet
Farmer, TWC, elQuip, BerneBoek, Nieuw
Annaland, Liek in Vorm, Henk Hupkes en
Dekkers van Gerwen.
Naast de speciale lustrumactiviteiten
werden er in 2018 enkele reguliere
programma’s gehouden die vrijwel
allemaal een succes waren.

Klik hier voor het programmaoverzicht.
Klik hier voor een video-impressie van het
festival.
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COMPASSIELAB
Een CompassieLab bestaat uit drie zondagen met elke dag een prikkelende beginvraag:
Dag 1: Wake up: laat jij jouw hart spreken?
Dag 2: Waar haal jij het lef vandaan om compassie te tonen?
Dag 3: Hoe wordt de wereld warmer van jouw heilig vuur?

De deelnemers werken vanuit hun persoonlijke ervaringen aan verdieping en verrijking.
Er is ruimte voor bezinning, rust, ervaring, verwerking, beweging, gesprek, kunst en
natuur. Uit de evaluaties blijkt telkens weer dat deelnemers na het CompassieLab met
hernieuwde energie en inspiratie hun weg vervolgen.

“Het heeft mij persoonlijk meer moed gegeven. Moed om te doen wat ik innerlijk voel dat gedaan
moet worden, met een rechte rug en een zachte voorkant. Dat laatste is wel echt een eyeopener
voor mij geweest.”
Angeline
“Door aandacht te geven aan de thema’s compassie, moed en innerlijk vuur heb ik nieuwe dingen
ontdekt. Over mezelf en over anderen. Deze parels hebben ervoor gezorgd dat het CompassieLab
een nieuwe kijk en levenshouding bij mij hebben teweeggebracht.
Ik ben dankbaar dat dit op mijn pad is gekomen.”
Ludo

Het CompassieLab werd in 2018 in het najaar georganiseerd. Er namen 10 mensen deel
en het programma werd begeleid door Bart Schalkx en Pieternel Geurts.
Door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV) was het CompassieLab
ook in 2018 geaccrediteerd.

BEWEGING VAN BARMHARTIGHEID

JAARVERSLAG 2018

MOSKEEBEZOEK
Dertig belangstellenden brachten op
vrijdagavond 29 juni een bezoek aan
de Ulu Camii Moskee in Utrecht. Zij
werden hartelijk ontvangen door
imam Suleyman Coskun. De heer
Yucel Aydemir, voorzitter van het
moskeebestuur, gaf een informatieve
rondleiding met een mooie inkijk in
het islamitische geloofsleven.
Abdulwahid van Bommel,
buitengewoon hoogleraar Islamitische
geestelijke verzorging, nam de
deelnemers in zijn lezing mee naar de
diepere bronnen van de Islam,
waarbij hij geïnspireerd is door Rumi.
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PASSIE VOOR COMPASSIE
In 2018 werden twee
ontmoetingsweekenden Passie voor
Compassie gehouden. Eén weekend voor
jongeren tot 35 jaar uit verschillende
spirituele tradities. De zomereditie werd
op veler verzoek opengesteld voor alle
leeftijden.
Sinds 2016 organiseert de Beweging de
ontmoetingsweekenden, omdat de
Beweging actief wil werken aan een
samenleving waarin afkomst en
levensovertuiging geen kloof veroorzaken
en waarin alle Nederlanders zich thuis
voelen. Wij geloven dat het kan! Door
bewuster vanuit compassie, mededogen
en barmhartigheid te leven; het zijn
immers sleutelbegrippen in alle
levensbeschouwelijke tradities.
Gedurende drie dagen krijgen maximaal
20 deelnemers uitgebreid de tijd om
elkaar te leren kennen en maken zij
kennis met barmhartigheid en compassie
en de betekenis daarvan vanuit
verschillende religieuze tradities.
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Wat is compassie?
Wat betekent dit voor jou en de ander?
Hoe kun je meer vanuit compassie leven?
Elk weekend delen drie inleiders vanuit
hun traditie, deskundigheid en
persoonlijke ervaring wat barmhartigheid
en compassie voor hen betekent in het
dagelijkse (werk)leven. Tijdens het
weekend voor alle leeftijden van 3 tot 5
augustus waren de inleiders: Geeske
Hovingh, Abdulwahid van Bommel, Sasja
Martel en Elisabeth de Windt. Tijdens het
jongerenweekend van 9 tot 11 november
waren de inleiders: Rob Veerman,
Ibrahim Al Obaied en Nabeela Al Rahaal,
en pandit Ashis Mathura.
Passie voor Compassie in 2018 is
mogelijk gemaakt door financiële steun
van het Kansfonds en Porticus.

Klik hier voor een video-impressie van
Passie voor Compassie.
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COMMUNICATIE
Zoals in de jaren hiervoor heeft de
Beweging in 2018 veel aandacht
besteed aan haar communicatieuitingen. De website is regelmatig
voorzien van nieuwe content, de
achterban ontving zesmaal een
informatieve (digitale) nieuwsbrief
en er verschenen twee
inspiratiekranten die in het kader
van het lustrum extra dik waren.
In het lezersonderzoek dat begin
2018 is gehouden, kwam naar
voren dat er alom waardering is
voor de inhoud en vormgeving
van de inspiratiekrant.

“De krant vind ik erg rijk en ik lees alles met aandacht en belangstelling.
Het geeft mij een gevoel van verbondenheid.”
Hans Helder, participant
“De inspiratiekrant laat prachtig zien dat we geen saaie beweging zijn, maar aantrekkelijk voor jong
en oud. Als ik de krant gelezen heb, leg ik’ m op de leestafel en spreek ik er met anderen over.”
Maarten Bouw, participant
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BESTUUR &
ORGANISATIE
Eind 2017 heeft Henk-Jan Hoefman op
verzoek van het bestuur zijn
voorzitterschap per 1 januari 2018
ingeruild voor de rol als projectleider van
de lustrumactiviteiten. Broer Huitema
heeft het voorzitterschap a.i. op zich
genomen. In oktober 2018 heeft zuster
Marie-Thérèse Brinkmann na vele jaren
betrokken bestuurslidmaatschap afscheid
genomen. Het streven om het bestuur te
versterken, heeft geleid tot de benoeming
van Janine Mutsaerts per
1 oktober 2018 als algemeen bestuurslid.
De samenstelling van het bestuur per 1
januari 2019 is:
Frater Broer Huitema, voorzitter a.i.
Wilfried Gradus
Janine Mutsaerts
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Willie Gardien (bureaumanager),
Angelique Kleijne
(communicatiemedewerker) en Henk-Jan
Hoefman (projectleider lustrum) vormden
tezamen de staf op het bureau van de
Beweging van Barmhartigheid. Daarnaast
waren er vele vrijwilligers actief in de
kerngroep programmering, in de
redactie, op het bureau en voor het laten
slagen van de afzonderlijke programma’s.
Op 12 december hebben we samen met
de vrijwilligers het lustrumjaar feestelijk
afgerond. Kees Kouwenhoven inspireerde
ons met een boeiend verhaal over de
‘vreugde van barmhartigheid’ en daarna
werd er genoten van een heerlijke
maaltijd.
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