Zwolle, 10 mei 2020
Wij, Gert-Jan Walgemoed, Edward Spiegel en Els Vijftigschild hebben ons verbonden om het
interim-bestuur van de Stichting Dominicanenklooster Zwolle te vervullen, naast Jan Laan
o.p., die als rector zitting heeft in het bestuur.
In de toch al onwezenlijke coronatijd bevindt de Dominicaanse gemeenschap in Zwolle zich
in een belangrijk schakelmoment, gelet op het voornemen van de Dominicaanse Orde om de
eigendom van kerk en klooster over te dragen aan Herstructureringsmaatschappij Overijssel
(HMO). Dit voornemen heeft onder het vorige bestuur geleid tot een aantal beslissingen,
welke alle personen die bij kerk en klooster zijn betrokken, raken. Dit bestuur heeft door
omstandigheden besloten niet verder te gaan. Dat betekent niet dat al het door hen verrichte werk door ons te niet gedaan kan of zal worden.
Hun aftreden heeft wel geleid tot een bestuursvacuüm, waarin wij hebben gemeend te moeten voorzien. We hebben alle drie affiniteit met de Dominicaanse geloofsgemeenschap en
voelen ons geïnspireerd door het zoeken naar een goede weg, zoals wij het verankerd zien in
de Dominicaanse traditie.
Wij zijn nu een week onderweg en hard bezig zicht te krijgen op de omvang en inhoud van
onze taak. Er komt iedere dag nieuwe informatie bij en wij doen ons best onze bestuurlijke
samenwerking zo goed mogelijk vorm te geven.
Wij zien ons zelf daarbij nadrukkelijk als een interim-bestuur. Dit betekent concreet dat wij
per 1 oktober 2020 de volgende zaken bereikt willen hebben:
•

•

•
•

•
•

Vaststellen van – waar mogelijk - een duidelijke visie op de toekomst voor elk van de
drie pijlers van Dominicaanse presentie in Zwolle te weten:
o Voortzetten van de Dominicaanse geloofsgemeenschap;
o De bewoning in bezield verband;
o Het aanbod van een inhoudelijk programma (lezingen, cursussen, concerten).
Het voorgaande vereist een goede afstemming met, en soms instemming van, de
Orde der Dominicanen, de Zwolse communiteit, het rectoraat, het programmateam,
de kloosterhof, parochianen, medewerkers, vrijwilligers, Dominicaanse Leken en niet
in de laatste plaats HMO;
Het stimuleren van een goede samenwerking in het besef dat de belangen meestal
dezelfde zijn. We doen dit samen!
Een goede afwikkeling van de beheerstaken van de stichting met daarbij oog voor
huurders en andere belanghebbenden die er vaak bewust voor gekozen hebben om
in de inspirerende omgeving van het klooster te werken of op te treden;
De oprichting van een nieuw kader of entiteit die de drie pijlers van Dominicaanse
presentie in Zwolle waarborgt, uitdraagt en bestendigt;
Zorgdragen dat deze entiteit deugdelijk is gefinancierd en georganiseerd.

Wij gaan de klus aan met hoofd en hart en met respect voor ieders inbreng.
Jan Laan o.p.
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Els Vijftigschild
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