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Vincent de Paul Center Nederland 
         centrum voor sociale spiritualiteit  

 
 
 
Vincent de Paul Center Nederland, opgericht in 2012, is een centrum voor sociale spiritualiteit. Een 
spiritualiteit die, in het spoor van Vincent de Paul (Frankrijk, 1581-1660), actief op mensen en wereld is 
betrokken. Vanuit deze spiritualiteit willen wij een vernieuwende bijdrage leveren aan welzijn van mensen, 
aan versterken van gemeenschap en aan kwaliteit van de leefomgeving.    
 

0        PRESENTATIE EINDRAPPORT ‘SPECIAL REQUEST’ 
‘Special Request’ is een project in opdracht van het Vincentian Family Office, Philadelphia, USA. Doel is om 
advies uit te brengen over de vraag: hoe kan Vincentiaans charisma, dat een spirituele en een sociale pijler 
heeft, worden vormgegeven dat het verstaanbaar, relevant en inspirerend is voor mensen van nu?  
 

 
twee dia’s uit de powerpointpresentatie van eindrapport ‘Special Request’ 

 
Op 18 november presenteerden we via een zoomverbinding het eindrapport aan de opdrachtgever. 
Afgesproken werd dat het eindrapport zal worden voorgelegd aan enkele Amerikaanse Vincentiaanse 
universiteiten en aan de internationale koepel van de Vincentiusverenigingen.  
 

0 PROJECT ‘GENERATIE17’ VAN START  
Generatie17, een werkplaats voor sociale spiritualiteit, is in het najaar gestart. Sindsdien komen mensen bij 
elkaar in vijf kleinschalige groepen rond het thema ‘Levensbeschouwing’.   
 

o ‘ReliBio’ – verkennen van de eigen religieuze biografie 
o ‘Bezielen en bezield worden’ – over het contact met je bron, jezelf, de ander en de wereld 
o ‘De tafel van vijf’ – gesprekken over levensbeschouwelijke oriëntatie 
o ‘Oost-West verhaalopstellingen’ – verkennen van universeel spirituele verhalen  
o ‘Bijbelverkenningen’ – persoonlijke verkenningen omtrent bijbelverhalen. 

 

0    DANTE*WANDELING  
In samenwerking met projectgroep Via Dante* organiseerden we in september twee Dante*wandelingen 
rond ‘La Divina Commedia’, het meesterwerk van de Italiaanse 13e-eeuwse dichter Dante Alighieri. Tijdens 
deze theatraal-literaire avondwandelingen nam regisseur Teresa van de Ven het publiek mee in het verhaal 



van de goddelijke komedie en legde zij verbindingen met filosofische stromingen een actualiteit. Onderweg 
voerden acteurs dialogen op en een sopraan zong ontroerende liederen waaronder het ’Laschia ch’ío 
pianga’ en ’Erbarme dich’. In totaal namen 56 mensen deel. 
 

vooraf een introductie over de dichter en zijn werk onderweg staties met dialogen en lied 
  

0    VOORBEREIDEN JUBILEUMSYMPOSIUM 2012 - 2022 
 

 

Op 11 december 2012 werd Vincent de Paul Center officieel 
opgericht. Komend jaar bestaat het centrum dus 10 jaar.   
 
Dat vieren we met een symposium op vrijdag 23 september 
2022 in het Berchmanianum, het academiegebouw van 
Radboud Universiteit Nijmegen.  
 
In 2021 troffen we de eerste voorbereidingen. 
 

 het Berchmanianum, voormalig college en klooster van de Jezuïeten in Nijmegen, door Radboud universiteit in 2018 aangekocht     

 
0   PUBLICATIES   
 

wanneer titel Wie waar 
februari ‘Lebensgeschichte und 

Identitätsentwicklung von 
Menschen’ 

Tjeu van Knippenberg  artikel in boek ‘Führen 
durch Dienen’ van Hans-
Jürgen Arens  

maart  ‘Van U naar Jij’ Tjeu van Knippenberg  artikel in tijdschrift 
‘Herademing’  

mei ‘Grenzen in meervoud – de 
dynamiek van verhaaldomeinen’ 

Tjeu van Knippenberg publicatie bij uitgeverij 
Van Warven 

juni ‘Vincent de Paul – werken tussen 
woord en wereld’ 

Marieke van de Ven artikel in tijdschrift 
‘Herademing’ en ‘Kleine 
Compagnie’, in E-vertaling 
in FamVin News 

Juni ‘Maria en Vincent – verbonden in 
gedachtegoed’ 

Interview met Maria 
Martens  

in blad ‘Zusters’ van 
Zusters van Liefde  

augustus ‘Ikonen van diakonie – bronnen 
van bewogenheid en solidariteit’ 

Nelleke Wijngaards – 
Serrarens 

publicatie in eigen beheer 

november ‘Maria in kerk en politiek’ Maria Martens  publicatie bij uitgeverij 
Adveniat 



november ‘Existentiële Zielzorg’ Tjeu van Knippenberg Lezing voor Centrum voor 
Bezinning en Inspiratie 
Leiderdorp 

december ‘Reisbrood – een leeservaring van 
‘Grenzen in Meervoud’ 

Theo Gallé In ‘Antonius Onderweg’ en 
‘Kleine Compagnie’ 

 

0       EN VERDER 
o Platform CM & Co  

We namen deel aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten van dit platform, een samenwerkingsverband van vier 
seculiere organisaties die het Vincentiaans charisma willen voortzetten. Het platform is een initiatief van de 
Congregatie van de Missie.  

o Project ‘Ethiek, zingeving en religie in de zorg’ 
Het project is een initiatief van Vincent de Paul Center NL en wordt gesponsord door de Congregatie van de 
Missie. Op basis van onderzoeksresultaten naar Vincentiaanse spiritualiteit in zorginstellingen wordt een 
vormingsaanbod ontwikkeld voor instelling en medewerkers.    

o Vincentian Retreat  
We ontwikkelden werkmateriaal voor een nieuwe Vincentiaanse retraite. De Vincentian Retreat is een 
initiatief van FamVin Global. 
 

0       WAT VANWEGE CORONA NIET KON DOORGAAN 
Wat in 2021 vanwege corona niet kon doorgaan: 

o Dinsdagconferenties o.a. over ‘Religie en Kunst’  
o Masterclass ‘Inspireren en Dienen’ no 4  
o met Mgr. Schravenstichting verder voorbereiden van muziektheater ‘Helse Liefde’ 
o met Mgr. Schravenstichting het jaarlijkse ‘Oecumenisch Middaggebed’ 
o met Vincentiaanse Familie Nederland de jaarlijkse Voor- en Najaarsbijeenkomst   
o met Vincentius Nederland werkdag ‘Vincentiaans leiderschap’ 
o met Radboud UMC nascholing 'In gesprek over Barmhartigheid & zin’. 

 

0     OVER ONS  
Bestuur en medewerkers 
In januari trad Maria Martens aan als voorzitter. We namen afscheid van bestuurslid Peter Reijers en 
verwelkomen Ignace Frenay als webmaster. Ook vinden we Gerard Gerritsen bereid om komend jaar een 
digitaal archief op te zetten.   
 

foto van een zondagwandeling voor introductie project Generatie17 op nieuwe website 
 
Informeel overleg  
Op 28 september was ons jaarlijks Informeel Overleg, een overleg voor bestuur en medewerkers waarin we 
terugkijken op de voorbije periode en nieuwe plannen maken voor de komende periode. De bijeenkomst 
werd begeleid door een extern organisatieadviseur. 



Wie zijn wij 
 

 
Maria Martens 

voorzitter 
Marieke van de Ven 

secretaris 
Winfried Nota

Penningmeester 
Albaer Hillen 
bestuurslid 

Broer Huitema CMM
bestuurslid 

 
Harrie Jaspers CM 

adviseur 
Tjeu van Knippenberg CM

bestuurslid 
Nelleke Wijngaards-

Serrarens  
bestuurslid

Jos Roemer 
projectleider Special 

Request

Henrike van Riel 
werkgroep Special 

Request

 
Jozef Tettero 

werkgroep Special 
Request 

Louis Sibbald  
projectleider 

Dinsdagconferenties 

Ignace Frenay 
Webmaster 

Peter de Goede 
twitter-account 

André Haverkort  
project Generatie17 

  
José Smets 

project Generatie17 
Marike de Valk 

project Generatie17 
Theo Gallé 

project Generatie17 
Gerard Gerritsen 
archiefbeheerder 

 
 

0    STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 
 

INKOMSTEN UITGAVEN 
Project ‘Generatie17’  8.385 Project ‘Generatie17’  1.441
 Dante*wandelingen 244
 Project ‘Special Request’ 3.175
 Website & Beheer 2.903
 Huur in Vincentius Nijmegen 1.800
 Vergaderkosten  1.085
Tekort 3.070 Diversen 807
Totaal 11.455 Totaal 11.455

 
www.vincentdepaulcenter.nl         secretariaat@vincentdepaulcenter.nl  


