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Inhoudelijk jaarverslag 2020 Stichting Stadsklooster Mariken. 

 

1. Inleiding. 

2020 werd het jaar waarin een beginnend Stadsklooster Mariken geen novicen maar vooral 

kluizenaars kende. We noemden onze wekelijkse contactbrief in coronatijd de kluizenaarsmail. Ook 

al herinnerde dit kluizenaarsbestaan ons wellicht aan onze augustijnse wortels. Het eremietendom 

werd ook door de Augustijnen al vroeg ingewisseld voor de stadssamenleving als natuurlijke 

leefomgeving.  

De coronamaatregelen hadden en hebben een grote invloed op onze activiteiten. Onderlinge 

nabijheid , zeker ook tijdens eucharistievieringen, missen we. Ieder zit in eigen cel achter een digitaal 

venster. 

Maar we delen deze ervaringen met z’n allen. Het virus maakt geen onderscheid tussen gelovigen en 

ongelovigen of om het met Paulus te zeggen tussen Griek of Jood, slaaf of vrije, man of vrouw. 

Corona heeft ons allemaal gewezen op onze onderlinge afhankelijkheid, die zich zelfs niet beperkt tot 

de mensenwereld. Corona doet evenals de oproep van de paus in de encycliek Laudato si een beroep 

op een ingrijpende ommekeer: “Economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn 

op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten 

en op het welzijn van de generaties die na ons komen.” 

 

Daarom begonnen we in 2020 ook 

met het project ‘Profetisch 

alternatief’. We stelden onszelf en 

anderen de vraag: “Iedereen lijkt 

wel terug te willen naar het oude 

normaal, maar ‘was het oude 

normaal wel zo normaal?’ En 

hebben we na deze crisis niet 

andere perspectieven nodig?”  

De coronavragen van 2020 klinken 

in 2021 des te nadrukkelijker. 
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Omdat we ook in onze jaarrekening en begroting een onderscheid maken tussen activiteiten in het 

kader van de eigen gemeenschap en die van de projecten, handhaven we deze tweedeling ook in dit 

jaarverslag. Daarbij beseffen we dat dit onderscheid zeker in het licht van bovenstaande iets 

onnatuurlijks heeft. 

Als voor gelovigen sociaal engagement en geloof vaak geen gescheiden gebieden zijn en er sprake is 

van wederzijdse beïnvloeding, dan is het minstens van belang bij zogenaamd ongelovigen op zoek te 

gaan naar hun fundamenten in het besef, dat we het met elkaar moeten rooien. 

2. Gemeenschap (intern gefinancierd) 

 

We maken ons zorgen over de cohesie in de gemeenschap onder coronaomstandigheden. Dat geeft 

een gevoel van urgentie die versterkt wordt door onderbezetting van bestuur, kloosterraad en 

werkgroepen. Daarom hebben we besloten vooralsnog te werken met een ‘kabinet van kloosterlijke 

eenheid’, waarin zowel bestuur, kloosterraad als andere leden van de gemeenschap betrokken zijn. 

Uitbreiding met mensen met complementaire kwaliteiten is wenselijk.  

Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen en 

verwante initiatieven 

 

De zondagse vieringen zijn van groot belang voor de gemeenschap. We zijn trots op de vormgeving 

van de vieringen die ontstonden ten tijde van de lockdown. Naast leden van de eigen gemeenschap 

bereikten we ook een grote groep mensen van buiten. Deze vieringen onderscheiden zich van de 

gestreamde vieringen met een eigen kwaliteit en mogelijk ook doelgroep. 

In de periode, dat we weer met 30 mensen mochten vieren hebben we in overleg met de CGKV de 

tijden aangepast en een team van ‘coronabegeleiders’ kunnen formeren. 

 

Dit team begeleidde op nauwgezette wijze de zondagse viering middels, aanmeldingen, vragenlijsten, 

controle en schoonmaak. 

Door goed overleg met de CGKV kunnen we  gebruik maken van een streamingsdienst en er 

ontwikkelt zich een expertisegroep. 

 

Het koor, dirigent en 

instrumentalisten hebben een 

heel bijzondere prestatie geleverd 

onder moeilijke omstandigheden. 

We kunnen hun muziek op 

verschillende manieren 

gebruiken: 

 Bij de fysieke vieringen 

 Bij gestreamde vieringen 

 Bij evenementen en  digitale 

‘lockdown-vieringen’. 

De digitale vieringen vergen veel 

voorbereiding en doen een groot 

beroep op mediakwaliteiten. We 

zijn trots op de gevonden 

vormgeving. In 2021 willen we verder nadenken hoe we deze ervaringen voor de toekomst kunnen 

gebruiken. We spreken dan over een hybride stadsklooster. Dit concept willen we nader uitwerken. 
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We bevorderden de onderlinge contacten door belrondes, wekelijkse ‘kluizenaarsmails’ en in de 

laatste maanden ook door ‘digitale koffieochtenden’.  

 

Er is een werkgroep ‘klooster maaltijden’ die een goedgekeurd plan heeft gemaakt. De uitvoering 

daarvan laat uiteraard nog even op zich wachten. 

 

 

3. Brede projecten (extern gefinancierd) 

“Zoals verwacht loopt alles 
anders,”  met deze uitspraak 
werd de talkshow na het eerste 
jaar van onze deelname aan het 
project ‘Space for Grace’  
(https://spaceforgrace.nl/  ) 
geopend. En inderdaad 
coronajaar 2020 noodzaakte ons 
om ‘om te denken’.  Maar ook 
zonder corona was het forum 
van Space for Grace voor ons 
van groot belang. De financiële 
ondersteuning door het 
programma bood ons kansen 
maar wellicht was het van 
minstens zo groot belang te 
ondervinden hoe we in de 
zoektocht naar nieuwe wegen 
niet alleen staan. Het omdenken 
vindt op tal van plaatsen in 

binnen- en buitenland plaats. Het is inspirerend om af en toe vanuit die verschillende plaatsen bij 
elkaar te komen. Dat biedt mogelijkheden om zowel onverwachte ontdekkingen als teleurstellingen 
met elkaar te delen. Zie: https://spaceforgrace.nl/deelnemers/  
 
We zijn blij, dat onze aanvragen in het kader van de projecten Voltooid Leven, Spiriscapes, het 
Lesbian Festival en de Coming-outdag alle positief beoordeeld en financieel gehonoreerd zijn.  
Daarnaast hebben we een bijdrage kunnen leveren aan het project Ieder Talent Telt en uiteraard aan 
ons inmiddels  traditioneel project Om Alle Zielen. 
Naast deze honorering is het inspirerend te merken dat we aan tafel zitten met diverse initiatieven, 
organisaties en de Gemeente Nijmegen en zo ons netwerk kunnen uitbreiden. Veel projecten zijn nog 
steeds on hold door de Coronamaatregelen, maar ook heeft dit geleid tot de ontwikkeling van de 
nieuwe projecten Profetisch Alternatief en het project ‘Aandacht voor elkaar’ met de gemeente 
Nijmegen en Pelgrimshuis Antonius. 
 
 

- Voltooid leven 

Op woensdag 11 maart, in de week voor de lockdown, organiseerde Stadsklooster Mariken samen 

met Pelgrimshuis Antonius het Symposium Voltooid Leven in de zorg. Het werd een inspirerende dag 

met de sprekers Els van Wijngaarden, Jean-Pierre Wils, Kris Vissers (via video-verbinding), Alfred 

https://spaceforgrace.nl/
https://spaceforgrace.nl/deelnemers/
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Sachs, Annemarieke van der Woude, Marinus van den Berg en dagvoorzitter Paul van Tongeren. Op 

onze site vindt u een video-impressie van deze dag, samengevat in één uur. 

Het werd een succesvol en inhoudelijk sterk symposium georganiseerd en uitgevoerd met hoge 

waardering. 

Het is wonderlijk te zien, hoe de actualiteit van dit onderwerp door corona ook heel onverwachte 

aspecten heeft gekregen, zoals solidariteit versus economische schade. 

 
 

Geplande vervolgactiviteiten – zo mogelijk i.s.m. andere Nijmeegse organisaties-  kunnen we later 

uitvoeren op basis van toegekende subsidie in 2020. 

 

- Spiriscapes 

In januari 2020 eindigden onze verkennende gesprekken met de Zusters Clarissen van de 

Waterstraat. Van hen ontvingen we de volgende argumenten: 

 Bij wat wij menen te begrijpen van wat jullie voor ogen staat in het zoeken naar nieuwe 

wegen, resoneert er bij ons te weinig om een serieuze vervolgstap te zetten in ons eigen 

proces. Wij werken allebei met het concept ‘stadsklooster’ maar de beide realiteiten zijn wel 

heel verschillend. Die verschillen moeten we ook maar laten zijn. Wij willen er op dit moment 

voor kiezen om andere, meer concrete, opties te gaan onderzoeken.  

 Wat ons betreft was het goed om elkaar te leren kennen. We hebben geleerd van de 

gesprekken en de prikkelende vragen en opmerkingen die er klonken. We zijn benieuwd naar 

de verdere ontwikkelingen bij jullie. We blijven broeders en zusters op de weg 

(bondgenoten) en dat verenigt ons! We werken allemaal voor een zaak die ons zeer ter harte 

gaat. Mocht er in de toekomst iets zijn waarbij wij jullie van dienst kunnen zijn, dan hopen 
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we dat jullie ons weten te vinden. Dat geldt wederkerig voor ons. We zullen jullie graag, van 

een afstand, blijven volgen.  

Vervolgens hebben we nog  een inventarisatie gemaakt van alle nog in Nijmegen gevestigde 

ordes en congregaties. We hebben vertegenwoordigers daarvan uitgenodigd voor een overleg in 

september. Gezien het tegenvallend aantal reacties en de corona beperkingen hebben we deze 

geplande bijeenkomst geannuleerd. 

Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe contacten met name met de beweging Ieder Talent Telt en in 

de verkenning rondom mogelijk nieuwe huisvesting. Eind 2020 hebben we met Ieder Talent Telt 

en het Stadsklooster een podcast project voorbereid rond ‘zingeving en belonging’. 

Zingeving en belonging zijn thema’s die in het dagelijks leven niet als vanzelfsprekend een plekje 

hebben of gerichte aandacht krijgen. Zeker niet in onze vaak instrumentele, door nut gedreven 

en hedonistische samenleving.  

Toch observeren we een onderliggende behoefte rondom deze thema’s. Mensen die stoeien met 

depressies, burnout of een identiteitscrisis. Die rondlopen met vragen als wie ben ik, wat wil ik 

en waarom ben ik hier eigenlijk?  

 
 

Door de focus te leggen op podcast en video, kunnen we gebruik maken van het enthousiasme 

dat dit populaire medium bij jongeren oproept. Plat gezegd: Enthousiasme over het praten met 

elkaar over allerlei thema’s. Thema’s die zij zelf kiezen, op basis van wat hen bezighoudt, 

interesseert en nieuwsgierig maakt. Dit geeft een ingang om vanuit daar opzoek te gaan naar de 

diepere laag. Om in een informele, open en respectvolle setting het gesprek aan te gaan over 

dingen die er voor hen echt toe doen. Het project is in 2021 van start gegaan. Inmiddels is de 

welzijnsorganisatie Bindkracht 10 daar middels het JongerenStip ook bij aangesloten. 

De eerder in het project Spiriscapes  geplande Kick-of vervalt ivm corona. De geplande 

vervolgactiviteiten kunnen op basis van de toegekende subsidie (Porticus en KNR) worden 

uitgevoerd. 
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- Roze werkgroep ( Lesbian Festival en de Coming-outdag) 

Binnen onze gemeenschap is al langere tijd een krachtige Roze Werkgroep actief. En de 

gemeenschap wil nadrukkelijk open staan voor diversiteit en ondersteunt ook de initiatieven van de 

werkgroep. 

Toen we in maart moesten stoppen met onze vieringen en andere activiteiten, hadden we de Week 
van de liefde met de succesvolle theatervoorstelling met MindMix en de Roze Viering nog vers in ons 
geheugen.  

Lesbian Festival: Geloof in mij 
Op 3 oktober organiseerden we in samenwerking met het Lesbian Festival een avond over 
spiritualiteit en diversiteit en de liefde, met als thema Geloof in mij. Omdat we vanwege de nieuwe 
maatregelen digitaal gingen, werd het dus een online festival met muziek, persoonlijke verhalen, 
filmpjes, dialoog en verrassende impulsen. 

 Roze viering 
Op 11 oktober was het nationale Coming-outdag, de dag waarop we memoreerden dat iedereen 
zichzelf moet kunnen zijn. We vierden dat met elkaar in de wekelijkse zondagsviering.   

Spritueel café 
Een online bijeenkomst over spiritualiteit en seksuele diversiteit onder leiding van theaterbureau 
Mind Mix. De werkgroep is er na een intense voorbereidingsperiode goed in geslaagd op afstand 
toch aanwezig te zijn en een samen te creëren. 
Ie ook: https://stadskloostermariken.nl/category/inspiratie/impressies/  
Dit programma werd  financieel gesteund door: Bob Angelo Fonds, Fonds Kerk en Wereld, Menno 
Mulder Fonds, Protestantse fondsen en gemeente Nijmegen. 

 

- Profetisch alternatief 

Iedereen lijkt wel terug te willen naar het oude normaal, maar ‘was het oude normaal wel zo 

normaal?’ En hebben we na deze crisis niet andere perspectieven nodig? In een reeks essays, 

interviews en vlogs geven denkers, deskundigen en gewone mensen op onze site hun visie op een 

alternatief na corona. 

I.s.m. de Gemeente Nijmegen en andere partners zijn we voorbereidingen gestart voor activiteiten in 

2021 

 

 

 

 

4. Huisvesting en financiën 

Na eerder uitgebreid overleg te hebben gepleegd met de Effata gemeenschap, DoRe en met name 

ook het Oecumenisch City Pastoraat en de gemeenschap van Antonius van Padua om samen te gaan 

wonen en samen ons verder te ontwikkelen menen we dat om zowel inhoudelijke als financiële 

redenen samenwerking noodzakelijk zijn. 

We denken, dat we daarbij ons ook moeten verbinden aan woon- en ondersteuningsfuncties. 

https://stadskloostermariken.nl/geloof-in-mij/
https://stadskloostermariken.nl/eventer/roze-viering/edate/2020-10-11/
https://stadskloostermariken.nl/category/inspiratie/impressies/
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In 2020 hebben we eerste een initiatief rond de Petruskerk verkend en later zijn we uitgebreid in 

gesprek gegaan met de eigenaar van Sancta Maria. 

De besprekingen zullen in 2021 worden voortgezet. 

 

 

 


