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 Inleiding

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar.
Het bestuur  bereidde  in dit jaar de vieringen  voor  ter gelegenheid van  de 550ste sterfdag  
van Thomas a Kempis (25 juli 1471) . Vieringen en andere activiteiten hadden plaats rond de 
sterfdatum  van Thomas a Kempis in juli. In oktober  had een gezamenlijke viering met de 
Thomas Stiftung Kiefer  uit Kempen plaats.  

 In Memoriam
In oktober  werd het bestuur getroffen door het bericht dat Ton Hendrikman, mede 
-oprichter van de Stichting Thomas a Kempis , oud-voorzitter en adviseur van het bestuur, op
7 oktober was overleden.
Hij heeft gelukkig nog aanwezig kunnen zijn bij onze vieringen rond 24 en 25 juli. 
Ton Hendrikman was een groot kenner van de Moderne Devotie en heeft samen met Rudolf 
van Dijk velerlei publicaties het licht laten zien, o.a.’ Een klooster ontsloten’ en een 
inventarisatie van de aangesloten kloosters van de Congregatie van Windesheim in West 
Europa. Ook gaf hij de opnieuw opgestarte Zomeravondontmoetingen bij de Gedenksteen 
van Thomas op de Agnietenberg, een nieuwe impuls. Zelf was hij in latere jaren zovaak als 
zijn gezondheid het toeliet, op deze jaarlijkse bijeenkomsten aanwezig.
Een  ‘Herinneringen aan Ton Hendrikman’ werd door Bert Pierik geschreven en staat 
gepubliceerd in de Nieuwsbrief van december 2021. Deze  is na te lezen op onze website.

 Vieringen  rond de 550ste sterfdatum van Thomas a Kempis

Zomeravondontmoeting op 24 juli
Op zaterdagavond  24 juli is in een speciale Zomeravondontmoeting  bij de Gedenksteen van 
Thomas a Kempis op de Agnietenberg te Zwolle stilgestaan bij de sterfdag van Thomas a 
Kempis 550 jaar geleden. 
Vele van onze Vrienden en andere belangstellenden  waren hierbij aanwezig.
Om 20.00 uur opende waarnemend voorzitter Jan Bijlsma  in klinkende bewoording de 
bijeenkomst. Bestuurslid Bert Pierik las vervolgens uit de in 1998 vertaalde kloosterkroniek 
getiteld: “Een klooster ontsloten, de Kroniek van  Sint- Agnietenberg bij Zwolle, door Thomas 
van Kempen” de regels voor waarin door een medebroeder de dood van Thomas a Kempis in
juli van het jaar 1471 wordt vermeld.
Mariska van Beusichem, oud-voorzitter  van de Stichting, hield  een indrukwekkende 
overdenking  bij de dood van Thomas a Kempis. De tekst van de overdenking  is na te lezen 
op onze website.
Zoals elk jaar hebben violiste Maaike Gerritsen en cellist Jeroen van Dijk op prachtige
wijze  een  muzikale omlijsting   van de uitgesproken teksten van deze avond gegeven.
Na afloop werden de aanwezigen van harte uitgenodigd voor een voorlopige opening van 
het  Thomas Museum , dat op loopafstand van de Gedenksteen staat en voor het drinken 
van een kop koffie of thee aldaar. 



Vesperdienst op zondagmiddag 25 juli
De volgende dag, op zondagmiddag 25 juli, is tijdens een speciale Vesperdienst van de 
Parochie Thomas a Kempis, in de O.L.V. Basiliek de eigenlijke sterfdag , 550 jaar geleden 
herdacht. In een schrijn  in de O.L.V. Basiliek rust het gebeente van Thomas a Kempis. De 
klokken werden op deze zondag  van 16.45  tot 17.00 uur geluid.
De dienst werd voorgegaan door diaken  Andre van Boven en pastoraal medewerkster 
Jeanne Gerretzen-Veldhuis. 
Aan de dienst werd medegewerkt door  zangeres Murni Suwetja (sopraan). Zij  zong een 
drieluik  van teksten uit de Navolging van Christus, getoonzet door de componist Hendrik 
Andriessen ( 1892- 1981) . Ook zong zij het prachtige Ave Maria van Schubert , hiervoor  
gekozen omdat Thomas een grote devotie voor Maria had. Zij werd op het orgel begeleid 
door  organiste  Gonny van der Maten.

Herdenkingsconcert op 3 oktober
Op zondagmiddag 3 oktober om 16.30 uur, is in de O.L.V Basiliek door de Thomas Stiftung  
Kiefer uit Kempen en de Thomas a Kempis Stichting Zwolle een concert aangeboden met 
medewerking van het koor Cosono uit Keulen onder leiding van Harald Jers, organiste Ute 
Gremmel-Geuchen en bariton Sebastian Klein. Het programma omvatte werken, die 
gerelateerd waren  aan of geïnspireerd waren door  de Navolging van Christus, met o.a. een 
compositie  van componist Thomas Blomenkamp, speciaal ter gelegenheid van  de Viering 
van het  550ste sterfjaar gecomponeerd.

Gemeente Zwolle
Bij de sterfdatum van Thomas a Kempis werd in de stad Zwolle ook uitvoerig  stilgestaan. 
Deelnemende organisaties met hun activiteiten waren behalve uit de Stichting Thomas a 
Kempis, ook  de Hervormde Gemeente Windesheim, het  Academiehuis en ANNO.  De 
gemeente Zwolle  heeft aangedrongen op een gecombineerde subsidieaanvraag van alle vier
de partijen, met de Stichting als coördinator. Bestuurslid Mink de Vries heeft deze 
coördinatie op zich genomen. 
De subsidieaanvraag  van de Stichting Thomas a Kempis is op grond van de door 
penningmeester Henk Tacken ingestuurde gedetailleerde begroting, geheel verleend.  

 Bestuur
Corona
In  2021 speelde  covid 19 nog een aanzienlijke rol in het openbare leven en dus ook  bij  de 
planning van onze activiteiten rond de  550ste sterfdag van Thoms a Kempis, de  
bestuursvergaderingen en de planning daarvan. Er moest bij activiteiten rekening worden 
gehouden met minimale onderlinge afstand, de Lock down en een avondklok. 
Het bleef lang spannend of en hoe onze activiteiten voor deelnemers door konden gaan.
Aangezien het bestuur niet tot zoom- vergaderen was overgegaan, vonden de vergaderingen
(zie hieronder) zoveel mogelijk buiten plaats. Zo was de tuin van bestuurslid Bert Pierik een 
welkome locatie , maar ook de ontvangstruimte  van  Begraafplaats Bergklooster en later in 
het jaar het Museum Thomas-in wording.  



Thomas Museum
Op de eerste bestuursvergadering in 2021 , op 19 april, is Bert Pierik gekomen met een plan 
om een Thomas a Kempis Museum te realiseren in een voormalig schoolgebouw op het 
terrein van Bergklooster. Hij wilde er zijn jarenlang  bijeen verzamelde boeken van de 
Navolging van Christus en b.v. ook schilderijen van Thomas en De Agnietenberg , onder 
brengen.
Zoals hij het  formuleerde: “het Boek, De Navolging van Christus  is vanuit deze plek  de hele 
wereld over gegaan en ik wil het in al zijn facetten en talen weer hier terugbrengen”. 
De vereniging Begraafplaats Bergklooster heeft in de afgelopen jaren panden aangekocht 
van de aangrenzende voormalige school . Een van de panden, nr. 3A krijgt nu voorlopig  de 
functie van een museum, ter nagedachtenis van Thomas a Kempis en het St. 
Agnietenklooster dat op  de huidige begraafplaats heeft gestaan .
In de loop van 2021 is het gebouw  gerestaureerd om begin 2022  geopend te worden.
Bestuursvergaderingen
 Het bestuur heeft vanaf  april in 2021 zeven keer live  vergaderd:  op 19/04 , 17/05, 07/06, 
09/07, 23/08, 27/09 en 15/11.   Op wisselende locaties, corona proof.
Vacature voorzitter
Ook in 2021 werd in de vacature van voorzitter  van het bestuur van de Stichting Thomas a 
Kempis niet voorzien.
Gelukkig was bestuurslid Jan Bijlsma  in 2021 bereid  als waarnemend voorzitter het bestuur 
te vertegenwoordigen.
Comité van Aanbeveling
In 2021 is gezocht naar versterking van ons Comité van Aanbeveling. Tot ons genoegen  
is  dhr. Jacques Koekkoek, vertaler van vele werken van Thomas a Kempis, bereid gevonden 
in het Comité zitting te nemen.
Glossy Thomas 
De Stichting bezit nog steeds een voorraad Glossy’s. Regelmatig werden Glossy’s als 
presentexemplaar weggegeven of verkocht bij  lezingen en andere activiteiten.
De Glossy’s kunnen nog steeds bij de Stichting tegen een sterk  gereduceerde prijs besteld 
en gekocht worden. 
DVD Thomasfilm
Ook in 2020 waren regelmatig aanvragen voor een DVD van de Thomasfilm . Zij waren (en 
zijn)  te koop voor E 10,--, excl. verzendkosten van E 2,95. 

 Contact met de Vrienden 
Nieuwsbrieven
Vrienden ontvingen in 2021 via drie Nieuwsbrieven informatie over activiteiten van de 
Stichting  in verband met de viering van de 550ste sterfdag van Thomas a Kempis:  Jaargang 
11 , nr. 1  februari, nr. 2 juni en nr. 3  december. De Nieuwsbrief van juni was een Special.
De Nieuwsbrieven worden wegens kostenbesparing  overwegend per e-mail  aan de 
Vrienden verzonden. Vrienden die niet over e-mail beschikken  en de Nieuwsbrieven  liever 
per post  ontvangen, kunnen dit  kenbaar maken bij het secretariaat.
Vele Vrienden hebben wij tijdens dit bijzondere  jaar bij onze activiteiten mogen begroeten.



Kerstgroet en nieuwjaarswens. 
Medio december is onze  Kerstgroet 2021 met goede wensen voor de feestdagen  en  het 
jaar 2022  en met onze hartelijke dank voor hun steun, aan de Vrienden verstuurd.

 Buitenlandse contacten met Kempen en Nordhorn, Duitsland
Kempen
Aangezien de Thomas Stiftung Kiefer uit Kempen, de geboortestad van Thomas a Kempis, 
eveneens volop bezig was met festiviteiten voor te bereiden, zijn er intensieve contacten 
geweest met deze stichting . Gedacht werd aan muziek op teksten van de Navolging, voor 
koor en orkest die voor deze gelegenheid gecomponeerd waren. De uitvoeringen  in 2021 
vonden zowel in Kempen als in Zwolle plaats. Zie hierboven.
Het herdenkingsjaar van Thomas a Kempis was voor de Stiftung Kiefer van Kempen reden  
om een nieuwe uitgave te verzorgen van de ‘Dialogus noviciorum’, ofwel 
‘Novicengesprekken’. De laatste uitgave in de Duitse taal van dit werk dateerde uit 1910. 
Meer informatie over deze uitgave werd op onze website  geplaatst.  
Kloster Frenswegen Nordhorn
In januari 2021 heeft het secretariaat het uitgebreide jaarprogramma 2021  van Kloster 
Frenswegen in Nordhorn per post ontvangen. Persoonlijke contacten zijn er tot op heden 
niet, wel stuurt de Stichting jaarlijks de drie Nieuwsbrieven.

 Website 
De plannen voor een herziening van de website  zijn in 2020 goeddeels gerealiseerd. 

 Financieel  Jaarverslag 2021. 
Het Financieel Jaarverslag  over 2021 is op de website geplaatst. De inkomsten en uitgaven 
waren in 2021 ongeveer zoals begroot. Er kan worden gesteld dat de stichting er financieel 
gezond voorstaat. De kascontrole over het jaar 2021 is door bestuurslid Jan Willem Vinke 
uitgevoerd en op 14 oktober 2021 is de boekhouding  correct bevonden.

 Privacy Statement
In 2018 is de wet op bescherming van de persoonsgegevens van kracht geworden.
Op onze website vindt u uitgebreide informatie hierover.
Ons Privacy Statement is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen 
welke persoonsgegevens  van de Vrienden van de Stichting Thomas a Kempis door de 
Stichting worden verzameld  en wat met deze gegevens wordt gedaan .
Mocht u niet over internet  beschikken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Stichting voor hard-copy informatie over het Privacy Statement. 

Het jaarverslag 2021 wordt digitaal aan alle Vrienden toegezonden. Vrienden die het liever 
hard-copy willen ontvangen kunnen het alsnog bestellen bij het secretariaat.

Giethoorn, juni  2021 
Madzy J. van der Plaats, secretaris


