Stichting Stadsklooster Mariken
(voorheen: Stichting Augustijns Centrum De Boskapel)

Inhoudelijk jaarverslag kalenderjaar 2019

04-03-2020 vastgesteld door het bestuur

Algemeen
Het jaar 2019 was een bijzonder jaar. Na een lange voorbereiding heeft op 16 november
2019 een algehele statutenwijziging plaatsgevonden. Stichting Augustijns Centrum de
Boskapel wordt vanaf deze dag voortgezet onder de naam Stichting Stadsklooster Mariken.
Alle rechten en plichten van Stichting Augustijns Centrum de Boskapel zijn door Stichting
Stadsklooster Mariken overgenomen. Vanaf de statutenwijziging kent het Stadsklooster
een vijf hoofdige Raad van Toezicht. Alle bestuursleden zijn in functie gebleven.
Voor de financiële verantwoording over het jaar 2019 wordt verwezen naar het financieel
jaarverslag 2019 van Stadsklooster Mariken op onze website www.stadskloostermariken.nl.
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1. Transitie.
Op zaterdag 16 november 2019 tekende het bestuur van Augustijns Centrum De Boskapel
na een lang proces de statuten van Stichting Stadsklooster Mariken. Op zondag 1
december vierden we de eerste advent met een tocht door de poort. Met alle voormalige
Boskapellers trokken we door een versierde poort de toekomst van het stadsklooster in.
Daar was een bewogen jaar aan vooraf gegaan.
In januari 2019 presenteerden we zowel voor in- als externen onze plannen. Op dat
moment gingen we er nog van uit om samen met de PKN bewoners te worden van de
Maranathakerk. We meenden als hoofdhuurder dit gebouw te kunnen exploiteren op basis
van onderstaande projecten:

In diezelfde maand januari bleek echter dat koper en verkoper niet tot overeenstemming
kwamen. Deze optie verviel. Dat was een grote teleurstelling. Tevens bleek dat niet alle
Boskapellers gecharmeerd waren van een opgaan van het Augustijns Centrum in het
stadsklooster. Konden de twee identiteiten niet naast elkaar bestaan? En kon AC De
Boskapel niet in afgeslankte vorm doorgaan? Het bestuur vond dat AC De Boskapel het
vierende hart van het stadsklooster moest blijven en dat afslanking (minder uren pastor en
minder uren dirigent en muzikale ondersteuning) ten koste zou gaan van onze identiteit en
een neerwaartse spiraal zou versterken.
De discussies over deze thema’s tussen met name bestuur en participantenraad waren
intensief en soms zelfs pijnlijk. Toch werd het mogelijk, dat er in juli een gezamenlijke
werkgroep van bestuursleden en leden van de participantenraad kwam. Deze werkgroep
heeft eendrachtig gewerkt aan een unaniem gedragen voorstel voor nieuwe statuten voor
het Stadsklooster Mariken. Na besprekingen tussen bestuur en participantenraad werd na
het kapeloverleg van 23 oktober 2019 een akkoord getekend.
We hebben deze transitie doorgemaakt met als doelen:
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Toekomst creëren door meer relevantie
Samenwerken en krachten bundelen
Het verstaan van het appèl vanuit de samenleving
Meer kans maken op externe samenwerking en ondersteuning.

Wetend dat onze tocht ook pijn en verdriet heeft gekost durven we met vertrouwen aan dit
nieuwe perspectief te werken. Daarvoor hebben we in vieringen de stenen die op ons
drukten opzij gelegd en zijn we met elkaar door de poort van toekomst gegaan. Dat geeft
nieuwe energie. Zie ook op onze site: https://stadskloostermariken.nl/over-ons/wie-zijn-wij/

2. Vieren
De viering van de 1e advent met de tocht door de poort laat zien, waarom we de vierende
gemeenschap als de kern van het stadsklooster willen zien. In het vieren beleven we, waar
ons verlangen naar uitgaat. Vieren houdt de hoop gaande en geeft een voorproefje van dat
wat we als ‘goed, waar en schoon’ ervaren.
We zijn trots op de zorgvuldigheid, waarmee onze vieringen worden vorm gegeven. De
kwaliteit van het Boskapelkoor is daarbij van groot belang. Dat geldt niet alleen voor de
zondagsvieringen maar zeker in hoge mate voor het vieren van hoogtijdagen als Kerst en
Pasen. Op die momenten pakken we echt uit met ondersteuning van gastzangers en
musici. Naast onze vaste voorgangers, Ekkehard Muth en Joost Koopmans, gaan ook
leden van de gemeenschap voor.
Naast de vieringen die we in Bezield Verband met de Effata- en DoRe-gemeenschap
hebben we kennis gemaakt met het vieren in de kerk Antonius van Padua. We werken met
deze gemeenschap al samen in het vormingsprogramma en in de realisatie van het
Pelgrimshuis ( https://www.pelgrimshuis-antonius.nl/ ).
Speciale aandacht verdienen de ‘anders’-vieringen, zoals ‘Om Alle Zielen’ en
‘Aswoensdag-anders’. De thematiek van deze dagen leent zich vieringen voor te bereiden
en te houden in samenwerking met een niet-onmiddellijk-kerkelijk publiek. In 2019 was de
grote inbreng van leerlingen van het NSG een grote bemoediging.
Ook de LHBT-activiteiten in de meimaand met een speciale viering, voorbereid door de
Rose Werkgroep, is wellicht een richtingwijzer. De activiteiten hebben een coöperatief
karakter. Ze komen tot stand mede op initiatief en met medewerking van de doelgroep.

3. Vorming
Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat een relatief kleine groep mensen in 2019 ongeveer 100
activiteiten hebben georganiseerd. Ze worden bekend gemaakt in een smaakvolle
activiteitenagenda en flyers en middels een prominente plaats op de site en in ons blad ‘Op
de Hoogte’.
Daarbij valt de grote variatie op. Een vast gegeven is de wekelijkse meditatie onder leiding
van de Familia Augustiana.
Voor de meeste andere activiteiten geldt dat ze zich tot een breed publiek richten en veelal
in de samenwerking die we met het stadsklooster beogen, tot stand komen. Hiermee is
alvast een begin gemaakt door enkele bijeenkomsten met wisselende afvaardigingen van
Raad voor Levensbeschouwing en Religie, Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen,
Vincent de Paul Center Nederland, Huis van Compassie, Ieder Talent Telt, Pelgrimshuis
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Antonius, ZIN in Nijmegen, de filmwerkgroep met DoRe / Effata. Een aparte vermelding
verdient de korendag o.l.v. Hanna Rijken.
Bij de vieringen noemden we al specifiek de ‘Roze week’.
De ervaringen van 2019 worden in 2020 gebruikt en leiden tot nieuwe activiteiten. De
LHBT-groep bedenkt en maakt zelf een programma voor de eigen doelgroep.
Dat sluit aan bij de gedachten, zoals René Grotenhuis verwoordt in ‘Van macht ontdaan’.
“Ik geloof dat een missionaire strategie in de wereld van vandaag niet anderen naar binnen
moet zien te trekken. Onze opdracht is erop uit te trekken en ‘het goede nieuws te
vertellen’. In die opvatting van missionair zijn begeven we ons op terrein dat niet van ons
is, waar we niet de cultuur en de gang van zaken bepalen. Het is het terrein waar we
kwetsbaar zijn.”
Een wegwijzer in deze richting was opnieuw de Allerzielenviering. Een werkgroep met
medewerkers van buiten verbonden zich aan dit project en zochten contact met leerlingen
van een middelbare school, het NSG. Zij dachten in groepjes na over het afscheid
nemen van een persoon, een situatie, een huisdier, een plek… Alle kinderen krijgen ermee
te maken. Op scholen zou dit een algemeen besproken thema moeten zijn, zegt Stine
Jensen, die over dit onderwerp een prachtig boek ‘Alles wat was’ schreef. De verhalen,
gedichten , muziek, de herinneringskoekjes van deze jongeren raakten ons allemaal. Ook
hier is er weer sprake van een omkering. Wij hoeven niet ‘iets voor jongeren’ te bedenken,
zij bedenken iets voor ons. Er was ontmoeting en dialoog en even voor een kort moment
was de ruimte stadsklooster. Nee, we mogen en hoeven ook niet te verwachten, dat ze nu
vaste ‘kloosterlingen’ gaan worden. Mensen binden zich niet meer zo gemakkelijk. De
kloostermuren zullen meer doorlatend worden.
Dat gold ook voor een bijdrage aan het leeravontuur van Ieder Talent Telt over ‘Stress en
burn-out in onderwijs’. Hier zien we voorbeelden van vormingsactiviteiten ‘op verzoek’. Ze
sluiten aan bij wat we op de nieuwe site zo verwoorden: “Kan jullie initiatief nog wat
inspiratie gebruiken of wil je met jullie initiatief het Stadsklooster komen versterken? Bekijk
wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

4. Diaconie
Zieken en ouderen
- De ziekenbezoekers (4 personen) bezochten regelmatig een zieke of oudere Boskapeller
en regelden soms het vervoer naar de Boskapel.
- Met een deel van de mensen op de zieken-/ouderenlijst, die niet meer naar de diensten
kunnen komen, wordt telefonisch contact onderhouden.
- Tijdelijk of langdurig zieken ontvingen een wenskaart namens de Diaconiegroep of één op
zondag ondertekend door de aanwezige Boskapellers.
- Daarnaast wordt er kort voor Kerst en Pasen een kleine attentie bezorgd of een kaart
gestuurd naar de mensen op de lijst.
- Boskapellers die een partner verloren, ontvingen met Pasen of Kerst een boeket
bloemen.
Vasten-/Paasactie
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Het diaconale project in de Veertigdagentijd was de SchuldWegWijzer van de protestantse
Diaconie Nijmegen. Er werd geld ingezameld voor de training en opleiding van vrijwillige
begeleiders, die mensen met financiële problemen begeleiden.
Vastenmaaltijd
Samen met het Oecumenisch Citypastoraat werd voor de tweede keer een Vastenmaaltijd
georganiseerd, dit jaar voor het eerst in de Boskapel. De opbrengst ging naar een project
van het OCP in Roemenië.
Voedselbank Nijmegen en omstreken
In juni zorgde de Diaconiegroep voor deelname van de Boskapel aan de jaarlijkse
inzameling voor de Voedselbank, in samenwerking met andere Nijmeegse kerken. Het kan
hierbij gaan om de inbreng van voedselproducten of om een financiële bijdrage.
Advents-/Kerstactie
Het goede doel ‘ver weg’ in de Adventsperiode wordt vaak aangedragen door een
betrokken Boskapeller. Dit jaar was dat Stichting Amaidhi gevestigd in Nijmegen die
kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Zuid-India ondersteunt. Er werd geld ingezameld
voor gevulde schooltassen voor kinderen uit arme gezinnen in Karunalaya (het voormalige
Madras). Een aardige duit in het zakje leverde de verkoop van schilderijtjes op, gemaakt
door een betrokken Boskapeller.

5. Huisvesting en samenwerking
In 2019 maakten we nog steeds -ondanks andere plannen- dankbaar gebruik van de
Boskapel. Het is een vertrouwd huis en onze huurbaas de CGKV ziet ons graag als
medebewoners. Ook in de gesprekken met hen geven we steeds weer aan, dat we de
goede verhoudingen appreciëren maar ons ook op andere mogelijkheden oriënteren. De
huurlasten drukken zwaar op onze begroting en we kunnen geen gebruik maken van
exploitatiemogelijkheden.
We blijven ons dus oriënteren op andere mogelijkheden. We veronderstellen, dat een eigen
huisvesting ook kan bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van Stadsklooster
Mariken.
In januari zijn we gestart met het onderzoek naar samenwerking met het Pelgrimshuis, een
initiatief dat voortgekomen is uit de gemeenschap rondom de Antonius van Padua. We
hebben vieringen bij elkaar bijgewoond en de Vredesweek 2019 hebben we gezamenlijk
opgezet en uitgevoerd. De doelstellingen van het Pelgrimshuis en het Stadsklooster sluiten
naadloos op elkaar aan. We zullen de mogelijkheden in 2020 nader verkennen
In 2019 stond de samenwerking met het OCP (Oecumenisch City Pastoraat op een laag
pitje. We hebben wel samen een vastenmaaltijd gehouden. Het ligt voor de hand, dat we
blijvend aandacht besteden aan oecumenische samenwerking in Nijmegen.
Ook de 2018 gestarte samenwerking met diverse Nijmeegse initiatieven tijdens het
symposium Spiriscapes willen we middels concrete activiteiten nader verkennen.

6. Financiën
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Bij de transitie van Boskapel naar Stadsklooster Mariken hebben naast inhoudelijke ook
financiële argumenten een rol gespeeld. Het werd steeds duidelijker, dat bij onveranderd
beleid Stichting Augustijns Centrum De Boskapel in 2020 zou ophouden te bestaan in z’n
huidige vorm.
Door de transitie denken we ook, dat er andere financieringen mogelijk worden. Door de
toekenning van een subsidie en een startdonatie eind 2019 is ons vertrouwen gesteund,
dat de transitie ook voor meer bestaanszekerheid kan zorgen. Zie voor de uitwerking het
financieel jaarverslag.
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