bezinning – bezieling – beweging

Jaarplan 2014, Kloostertuin Rotterdam
Inleiding
In deze korte notitie geven wij de visie en de uitgangspunten weer voor Kloostertuin in 2014.
We verwachten dat de uitbreiding van het aantal betaalde uren in 2013 zijn effect zal hebben
in 2014 met meer activiteiten en meer deelnemers, zodat de Kloostertuin een stevige positie
verwerft in de Rotterdamse samenleving.
Context
Het is duidelijk dat de religieuze beleving verandert. Een aantal zaken blijft voor veel mensen
belangrijk: zingeving, het stilstaan bij levensvragen, hoe om te gaan met de interculturele
thema‟s, stilte en reflectie. Wij willen mensen uitnodigen én uitdagen om met deze thema‟s
aan de gang te gaan, zowel op het werk als privé.
De doelgroep die daar bij hoort zijn de 40+ -ers. Het binden van nieuwe mensen is
belangrijk. Zij moeten zich welkom weten bij ons met al hun vragen, wij zijn een plek waar ze
stilte kunnen vinden, waar alle vragen welkom zijn. Natuurlijk zijn de bezoekers van t Steiger
welkom maar zij vormen niet onze primaire doelgroep.
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Algemene beleidsuitgangspunten
De Kloostertuin wil de inwoners van Rotterdam bezinnen, bezielen en bewegen.
Bezinnen: wat drijft jou, hoe geef je je leven vorm, wat draag jij bij aan een betere
maatschappij, hoe ga je om met tegenslagen en wat inspireert jou? Dit gaat om studie en
reflectie
Bezielen: waar krijg je inspiratie van, bezieling door kunst, muziek, toneel, stemexpressie etc
Bewegen: wat beweegt jou, waar wordt je door bewogen, waar worden anderen door
bewogen om hun leven vorm te geven?1
We blijven dit doen het organiseren van kleinschalige activiteiten waar mensen de
mogelijkheid krijgen zich te ontplooien, waar het soms mag schuren maar iedereen zich
welkom voelt en zich gezien weet.
We gaan uit van de kracht van mensen. De Kloostertuin wil nadrukkelijk geen diaconale
activiteiten ontplooien. Eerder zal zij mensen samenbrengen teneinde empowerment te
stimuleren.
In Rotterdam zijn op dit gebied veel initiatieven genomen. Bijvoorbeeld de
grassrootbewegingen rondom de stadslandbouw en de Krachtvrouwen in het Oude Westen
van Rotterdam. De Kloostertuin signaleert deze ontwikkelingen en wil dit onder de aandacht
brengen en mensen een podium geven. De Kloostertuin brengt op deze onderwerpen
mensen bij elkaar. Het hele jaar door staat in het teken van dialoog.
Samenwerking
Door samenwerking kunnen we onze netwerk uitbreiden, onze expertise vergroten en
daarmee onze impact vergroten. Samenwerking vindt op verschillende niveaus plaats.
Rotterdamse partners: Binnen Rotterdam ligt de nadruk de nadruk op samenwerking met
uiteenlopende partners. Bijvoorbeeld aan het lokale bestuur, maatschappelijke organisaties
(Mara), zelforganisaties in de stad, kennisorganisaties (universiteiten en HBO) en
dienstverleners in (profit en non-profit), zoals de zorginstelling Laurens, de bibliotheek enz.
Dominicaanse projecten: een voorwaarde om de rol van de Kloostertuin te versterken en te
borgen is een efficiënte samenwerking met andere Dominicaanse projecten. Dit resulteert
idealiter in een verregaande (niet vrijblijvende) samenwerking of fusie met Huissen en
Zwolle.
Broeders Rotterdam: De Kloostertuin is in gesprek met de broeders is Rotterdam om te
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We denken aan wederzijdse inspiratie en
meedenken over de mogelijkheden van een Stadsklooster.
1

Vertaling van de Dominicaanse pijlers naar de Rotterdamse stedelijke praktijk. Het programma zal
dan ook de volgende kenmerken in zich dragen:
1.
Verkondiging. De thema‟s zijn afkomstig uit de kernwaarden en de boodschap van het
evangelie. Deze zullen verwoord worden “in de vormen en praktijken van deze tijd.
2.
Studie. Contemplatie en verdieping;
3.
Gemeenschapsleven.
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Landelijke bekende mensen en organisaties zoals ITIP2, Pete Pronk, Jan Kortie,
Mohammed Benzakour, Nieuw W!J, Henk Oosterling,
Verschillende activiteiten, programma 2014
Het programma 2014 zal nog meer toegespitst zijn op het verbinden van mensen in de stad.
Hierbij denken we aan interculturaliteit in plaats van multiculturaliteit. Cultuur wordt door de
Kloostertuin als een breed begrip uitgelegd. Het gaat om diverse culturen en subculturen in
de stad, dus religie of etniciteit overstijgend (denk hierbij aan de bancaire wereld als
subcultuur) . De Kloostertuin speelt in op actuele zaken en gaat hierover het gesprek aan.
Onderwerpen zoals zorg, de financiële wereld, de deelmaatschappij, maar ook een
onderwerp als de Marathon van Rotterdam nodigt uit tot het gesprek over het verleggen van
grenzen. Uniek is dat het altijd vanuit de Dominicaanse gedachte wordt besproken.
Dit vertaalt zich concreet naar:
Filmclub
Een avond samen naar de film. Welke film? Dat is vooraf niet bekend. Het is ook niet
belangrijk. Waar het om gaat is dat je met mensen die je niet kent en anders misschien niet
zou hebben ontmoet een film bekijkt en bespreekt die je wellicht zelf niet zou hebben
uitgekozen. En die combinatie van onbekende mensen en een onbekende film kan een
verrassende avond opleveren. 6 keer, totaal 60 deelnemers.
Lezingen/leesgroep
Hierbij worden actuele thema‟s in de Rotterdamse samenleving besproken aan de hand van
een vooraf gekozen boek.
●

●

Lezing/excursie Stadlandbouw. Met als hoofdspreker filosoof Henk Oosterling
(Erasmus Universiteit). De stadslandbouw in Rotterdam is sinds de laatste twee jaar
bloeiend en groeiend. Het is een trend die samenhangt met het verlangen naar
duurzaam voedsel en andere vormen van samenleven. Mensen richten zich meer op
het immateriële en op elkaar. Er vindt nieuwe gemeenschapsvorming plaats. De
Kloostertuin wil hierover het gesprek aangaan met als vraag: Hoe verbindt dit zich
met spiritualiteit, duurzaamheid en nieuwe vormen van gemeenschap? Deze activiteit
bestaat uit een lezing en een symposium waarbij zoveel mogelijk partijen worden
uitgenodigd. Aansluitend hierop zal de mogelijkheid worden aangeboden met
geïnteresseerden een excursie worden georganiseerd naar een
stadslandbouwproject.
Lezing met aparte workshop voor werkers in de zorg; Yemma, Mohammes
Benzakour . "Huis, gezin en Allah, dat is het domein van Mohammed Benzakours
moeder. Ze is de echtgenote van een Marokkaanse 1e generatie gastarbeider. Ze is
analfabeet en heeft nooit Nederlands geleerd. Na een herseninfarct belandt ze in een
rolstoel: verlamd en sprakeloos. Ze wordt volledig zorgafhankelijk. Zonder haar zoon,
die als tolk en belangenbehartiger optreedt, is ze verloren in een doolhof van

2

Het ITIP is er voor mensen die gehoor willen geven aan hun diepste wensen en beste weten. Wie
bezield en ontspannen wil leren leven en werken, is bij ons aan het juiste adres. Onze school voor
leven en werk inspireert en voedt je ontwikkeling; door diepgaand inzicht te krijgen in wie je bent als
mens en als organisatie, ga je meer betekenen voor je omgeving.
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●

●

●

ziekenhuizen, therapeuten en zorginstellingen die niet berekend zijn op patiënten als
zij."
Lezing Jubeljaar: In zijn boek Debt (schuld) schildert David Graeber de geschiedenis
van het fenomeen schuld en de relatie die mensen sinds eeuwen hebben met geld.
Hij brengt ook de gewoonte onder de aandacht van verschillende religies, namelijk
het kwijtschelden van schulden. Wij kennen dat ook in het Christendom, het jubeljaar.
Onlangs bracht de journalist Joris Luyendijk in een interview met het blad Volzin de
hernieuwde rol van religie in een samenleving die ontwricht wordt door de ernstige
fouten in het monetaire systeem. De Kloostertuin zal vanuit de bijbelgedachte over
schuld en boete, een lezing organiseren waarbij uiteraard ook de omliggende
financiële instellingen (de buren van de Kloostertuin) worden betrokken.
Filosofische leesgroep: Bert Keizer - Waar blijft de ziel. Keizer gebruikt zijn
filosofische achtergrond in dit boek om te laten zien dat geest en „ziel‟ niet bestaan
zonder het brein, maar daar niet mee samenvallen. Als arts en filosoof hanteert hij
een brede invalshoek. Bert Keizer wordt uitgenodigd voor een lezing.
Leesgroep olv Anton Hendriks. Continuering leesgroep over het boek van Paul van
Tongeren, “Leven is een kunst. Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst”.
Januari/februari 2014, afsluitend met een contact met de auteur.

Muziek:
De orgelconcerten worden ook dit jaar georganiseerd eens in de maand op de
zaterdagmiddag. Totaal 10 concerten met ieder 50 bezoekers. Het concertseizoen begint
met een optreden van de gast-organist Jos Moeke met een laat-Romantisch programma:
Liszt, Widor, Reger, Dupré en Cellier.
Studie:
- Lezing van het Markus-evangelie. Hoe het verhaal tot leven kom in een vertelling van twee
en een half uur. Een ongekende ervaring, de beelden nemen je mee, de tijd staat stil. Een
verhaal vol passie. Met korte reflectie en aansluitend een informele ontmoeting. 60
bezoekers.
- Een voortzetting van de gesprekken over ouder worden in een Rotterdamse grote
zorginstelling, “De kunst van het ouder worden” is gewenst. Hiervoor kunnen ook andere
groepen worden aangezocht om op andere onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan. Dit
is ook de erfenis van Dominicus, op pad gaan en met mensen in gesprek gaan. De
Kloostertuin zet deze mooie traditie voort. 10 deelnemers
- Rumi in het dagelijks leven. In de laatste decennia van de twintigste eeuw is een beweging
ontstaan waarin mensen op zoek gaan naar een niet-kerkelijke religiositeit, persoonlijke
zingeving en spiritualiteit. De tegendraadsheid van Rumi‟s geloofservaring past hier prachtig
in.
Stilte/bezinning (6 keer);
●

Met een groep Rotterdammers gaan we naar Klooster Huissen, waar we een nacht
blijven. Thema: stilte in het dagelijks leven. Voorjaar en najaar. Aantal deelnemers:
12 per keer.
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●

●
●

Hindoestanen en stilte. Hoe geven hindoestanen stilte een stem in hun tempel en in
de dagelijkse praktijk? We bezoeken een hindoe tempel waar een pandit vertelt over
de hindoestaanse praktijk en tips geeft voor het leven van alle dag. 20 deelnemers
Net voor de ramadan gaan we naar een moskee; stilte en gebed wat betekent dat
voor moslims in hun dagelijks leven? 20 deelnemers
Christelijke meditatie door Joke Litjens. Mindfulness. De meeste scholen en
cursussen die zich met meditatie bezighouden zijn gericht op oosterse
meditatietechnieken. Over en van meditatie uit de christelijke traditie weten wij veel
minder. Terwijl die traditie erg rijk is. Twee bijeenkomsten. 20 mensen per
bijeenkomst.

Workshops (6 workshops) : onder andere Stem expressie met Pete Pronk en mantra
zingen met Jan Kortie. Workshop bij boek Benzakour (zie hierboven). Totaal 150
deelnemers.
Werk (4 bijeenkomsten):
Samen met het ITIP organiseren we twee lezingen
● Ontmoeting met de leegte: Bas Klinkhamer
● Je werkend leven ter hand nemen: Reyke Zwartjes
Daarnaast organiseren we rondom concrete vragen in het bedrijfsleven (profit, non profit)
twee lezingen. Dit wordt nader bepaald in 2014.

Communicatie/PR
Het aantal mensen dat de nieuwsbrief ontvangt is in 2013 gestegen met ruim 100, het aantal
likes op onze facebook pagina is meer dan 100. In 2014 zal onze PR strategie verder
uitgewerkt worden waarbij er een duidelijker koppeling komt met facebook, de nieuwsbrief,
twitter en onze website. Betalen per Ideal zal worden ingevoerd zodat mensen niet op het
laatst onverwacht thuis blijven omdat ze nog niet betaald hebben.

Personeelsformatie
De formatie van de kloostertuin bestaat uit twee mensen. Anne Stael voor 6 uur per week en
Corien de Gier voor 17 uur per week. De uitbreiding van de formatie per oktober 2013 geeft
nieuwe mogelijkheden om de Kloostertuin in Rotterdam op de kaart te zetten.
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Toelichting bij de begroting
Bovenstaande beleidsvoornemens en activiteiten vindt u terug in de begroting. Hierbij een
korte toelichting.
De begroting is gebaseerd op de eerder ingediende begroting dd juni 2013. De inflatie
correctie van 2% is hier toen al in meegenomen en wordt nu niet meer apart genoemd:
Activiteiten Zie pagina 2
Promotie. Hiermee wordt bedoeld bijhouden van de website, onderhoud en het invoeren van
Ideal als betalingssysteem.
Projecten net zoals in 2012 wordt er een nieuwe project aanvraag gedaan bij het Laurens.
Dit zal tenminste 5.000 bedragen. Mogelijk is er een hogere subsidie mogelijk door een
samenwerking met Bavo Europoort Rotterdam.
Bestuur. Dit betreft kosten voor verdere visie ontwikkeling, acquisitie gesprekken, onderling
overleg en afstemming.
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