JAARVERSLAG 2020
Vincent de Paul Center Nederland
centrum voor sociale spiritualiteit

Vincent de Paul Center Nederland, opgericht in 2012, is een centrum voor sociale spiritualiteit. In de
voetsporen van Vincent de Paul (Frankrijk 1581-1660), is het een spiritualiteit die actief is betrokken op
mensen en wereld. Het centrum zet zich in om deze vier eeuwen oude Vincentiaanse beweging van
betekenis te laten zijn voor mensen van nu.
In dit jaarverslag, vanwege corona sober, vermelden we de belangrijkste activiteiten in 2020 en wat
vanwege corona niet kon doorgaan. We sluiten af met informatie ‘over ons’.
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PROJECT ‘SPECIAL REQUEST’

Rome, 10 januari – presentatie Vincentian Leaders Meeting

In het project ‘Special Request’ zijn we op zoek naar een vertaalslag die het sociaal-spiritueel erfgoed van
Vincent de Paul verstaanbaar en inspirerend kan maken voor mensen van nu. Dit doen we in opdracht van
de internationale Vincentiaanse Familie.
De Vincentiaanse Familie is een veelkleurig internationaal netwerk van meer dan 150 verschillende
organisaties waaraan in totaal zo’n 4 miljoen mensen op een of andere manier zijn verbonden. Op gezette
tijden komen leidinggevenden van deze organisaties bijeen om actuele ontwikkelingen te bespreken en
toekomstplannen te ontwerpen.

het Augustinianum, vlakbij het St. Pietersplein,
waar de meeting plaats vond

Jos, Henrike en Marieke presenteren
hun bijdragen tijdens de Leaders Meeting

Vanuit het project ‘Special Request’ geven Jos Roemer, Henrike van Riel en Marieke van de Ven, allen
verbonden aan Vincent de Paul Center NL, op 10 januari een presentatie voor de Vincentiaanse ‘Leaders’.
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PROJECT ‘DINSDAGCONFERENTIES’

Dinsdagconferenties zijn kleinschalige bijeenkomsten over oude en nieuwe bronnen van spiritualiteit.
Normaliter organiseren we drie series van vier bijeenkomsten per jaar. Dit jaar hebben we vanwege corona
slechts twee bijeenkomsten van de eerste serie kunnen uitvoeren.

Serie ‘Dinsdagconferenties’ maart 2020 – titel: ‘Toekomstbeelden in de Bijbel’
3 maart
10 maart

‘Het Rijk Gods’
‘Leven in de tijd van de Eeuwige’

begeleider: Jan Zuiker , Assumptionist
begeleider: Tjeu van Knippenberg, theoloog.

beeld van flyer Dinsdagconferentie
astronoom en priester Georges Lemaître
publiceert in 1927 zijn hypothesee over het
uitdijende heelal
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MASTERCLASS ‘INSPIREREN EN DIENEN’

Masterclass ‘Inspireren en Dienen’ is een leergang voor sociaal-spiritueel leiderschap. Het programma
bestaat uit colleges, practica en praktijkopdrachten. De derde uitvoering van de masterclass is grotendeels
gerealiseerd in 2019; de certificaatuitreiking was op 25 januari 2020.
De voorbereidingen voor Masterclass 4 zijn gaande maar vanwege corona was uitvoering nog niet mogelijk.
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PROJECT ‘GENERATIE17’

Project ‘Generatie17 – werkplaats sociale spiritualiteit’ is een project voor de verdere ontwikkeling van
sociale spiritualiteit. De eerste stap is het organiseren van een platform voor het exploreren en uitwisselen
van waarden en wereldbeschouwing. Het platform heeft verschillende ‘praktijken’ waaronder een
‘Vertelpodium’ en de groepen ‘Verhaaldomeinen’ en ‘ReliBio’.
In 2020 is het project ontwikkeld. Ook is een eenvoudige projectorganisatie opgezet, zijn
praktijkbegeleiders uitgenodigd en is een publicatie voorbereid die de inhoudelijke basis van dit project
vormt. Dit essay ‘Grenzen in meervoud – de dynamiek van verhaaldomeinen’ zal naar verwachting in
voorjaar 2021 verschijnen.
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PUBLICATIES

Hieronder een overzicht van presentaties, interviews en andere publicaties.

wanneer

titel

10 januari

Presentatie ‘A Vincentian Journey’

20 januari

Artikel ‘Impressies werkbezoek
Madagaskar’
Inleiding ‘Terugblik op presentatie
Rome’
Diverse bijdragen voor parochieapp tijdens eerste coronagolf

25 januari
April, mei, juni

wie
Jos Roemer, Henrike van
Riel, Marieke van de Ven
Tjeu van Knippenberg
Hetty Nieuwaard, Marieke
van de Ven
Tjeu van Knippenberg,
Henrike van Riel, Louis
Sibbald, Marieke van de Ven

waar
Vincentian Leaders
Meeting, Rome
Nieuwsbrief Congregatie
van de Missie
Nieuwsbrief Congregatie
van de Missie
Corona-app
Antoniusparochie
Nijmegen

25 mei
15 juli
18 september
1 november
30 september
24 november
27 november
26 december
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Lezing ‘Die Schwelle
überschreiten’
Artikel ‘Waar vindt mijn hart
rust?’
Artikel ‘Op het spoor geraken van
Vincent de Paul’
Idem

Tjeu van Knippenberg

Artikel ‘Prefect en docent op je
oude kleinseminarie’
Vertaling ´Interview with Linda
van Aken, director of Vincentius
Nijmegen’
Tekst Kerstmis 2020
- ‘Vriendschap en Hoop’
- ´Freundschaft und Hoffnung´
- ´Friendship and Hope‘

Interview met Tjeu van
Knippenberg
Maria Martens,
Vertaling: Hans Bak

Jos Roemer
Louis Sibbald

Henrike van Riel
Vertaling: Gabi Oberhauser

Genootschap Dochters der
Liefde, Keulen
Website Stadsklooster
Mariken, Nijmegen
Nieuwsbrief Congregatie
van de Missie
Roerom - tijdschrift voor
zingeving en religie
Brabants Historisch
Informatie Centrum
Newsletter FamVin Global
Newsletter Famvin Global,
diverse
netwerkadressen in
Duitsland en Nederland

LOGO EN WEBSITE

Begin 2020 wordt het nieuwe logo ingevoerd. Het logo wordt gevormd door de fysieke
omtrek van Saint Lazare, een 32 hectare grote priorij in het noorden van Parijs, van
waaruit Vincent de Paul vanaf 1633 tot aan zijn dood in 1660 leeft en werkt.
Ook zijn in de loop van 2020 voorbereidingen gestart voor het vernieuwen van de
website.

Ubi caritas et amor Deus ibi est

drie dia’s uit presentatie Rome
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‘we live in the fragments of
a great cathedral’

‘liefde in de zorg’

WAT VANWEGE CORONA NIET KON DOORGAAN

Wat in 2020 vanwege corona niet kon doorgaan:
-

Dinsdagconferenties, serie XX, XXI en XXII
Masterclass 4
Dantewandeling Nijmegen
voorbereiden Muziektheater
Oecumenisch Middaggebed
lezing KNR – doorgeven religieuze erfenis

-

Platform CM & Co
Voor- en Najaarsbijeenkomst VinFam NL
Informeel Overleg 2020
inleiding Dochters der Liefde, Brussel (B)
Studiegroep
aantal bestuursoverleggen.

0 OVER ONS
In januari mochten we ons verheugen op de komst van een nieuwe penningmeester, Winfried Nota.
Eveneens mochten we ons verheugen in het feit dat Maria Martens, beoogd voorzitter per 2021, zich wilde
oriënteren op ons centrum. We namen afscheid van medewerker Hetty Nieuwaard en verwelkomden een
nieuwe medewerker, Louis Sibbald.

prof. dr. Tjeu van
Knippenberg, voorzitter

drs. Marieke van de Ven
secretaris

mr. Winfried Nota
penningmeester

drs. Albaer Hillen MBA
Armoede

Fr. drs. Broer Huitema
CMM, Masterclass

Harrie Jaspers CM
Vincentiaanse
spiritualiteit

drs. Nelleke Wijngaards –
Serrarens, Vincentiaanse
Samenwerking

Peter Reijers
Communicatie

drs. Henrike van Riel
projectcoördinator
‘Generatie17’

dr. Jos Roemer
projectleider ‘Special
Request’

Louis Sibbald MA
projectleider
‘Dinsdagconferenties’

prof. dr. Jozef Tettero
lid werkgroep
‘Special Request’

Hetty Nieuwaard
MLD
webmaster

drs. Maria Martens
beoogd voorzitter per
1jan21

dr. Peter de Goede
twitter-account

0 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
INKOMSTEN
Congregatie Dochters der Liefde
G17 – werkplaats sociale spiritualiteit
Masterclass ‘Inspireren en Dienen’
Special Request

Totaal inkomsten

www.vincentdepaulcenter.nl

UITGAVEN
5.000
8.585
1.450
14.201

29.236

G17 – werkplaats sociale spiritualiteit
Masterclass ‘Inspireren en Dienen’
Special Request
Vergoeding vrijwilliger
Huur Vincentiushuis
Overige kosten
Totaal uitgaven

4.050
5.626
2.582
1.232
1.650
2.217
17.357

SALDO

11.879

secretariaat@vincentdepaulcenter.nl

