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Inleiding
De stichting stadsklooster Jabixhûs - hierna “Jabixhus” of stadsklooster genoemd - heeft als grondslag:
verbondenheid met Jezus Christus, zoals Hij zich via de Bijbel en in de dagelijkse omgang laat kennen.
In de praktijk vertaalt zich dit in gebed en creativiteit, gastvrijheid en gerechtigheid en onderwijs zodat
anderen deelgenoot worden van de verbondenheid met Jezus Christus. De stichting heeft ten doel het
vormgeven van activiteiten gericht op zingeving, gastvrijheid en ontmoeting alsmede het verrichten van
alle verdere handelingen die daarmee verband houden. Het stadsklooster tracht haar doel onder meer
te verwezenlijken door het organiseren en faciliteren van contemplatieve activiteiten, maaltijden,
cursussen, workshops en culturele activiteiten.
De stichting heeft daarvoor een ruimte, vrijwilligers en financiële middelen nodig.
De eigenaren van het pand aan de Vijverstraat 2 in Leeuwarden hebben een deel daarvan geschikt
gemaakt voor gebruik door het stadsklooster Jabixhus. Een gebedsatelier en eetzaal met
groepskeuken bieden ruimte voor de genoemde activiteiten.
Er is een kerngroep aan vrijwilligers die zich langzaam uitbreidt. Er zullen en worden activiteiten
georganiseerd worden om vrijwilligers te werven en te binden. Ook zullen donateurs worden geworven.
De activiteiten worden gecommuniceerd via een actuele website, nieuwsbrieven en de facebookpagina.
Met betrekking tot de contemplatieve functie wordt gedeeltelijk aangesloten op een bestaand netwerk
van kerken en achterban van een voormalig gebedshuis in Leeuwarden. De bedoeling is dit netwerk uit
te breiden, zowel regionaal, landelijk als internationaal. In ieder geval staat gebed centraal.

Termijn van een beleidsplan

De termijn van dit beleidsplan geldt voor 5 jaar. De uitwerking wordt in een jaarplan en bijbehorende
begroting vastgelegd.

1.

Missie/visie

Vanuit maatschappelijk betrokkenheid en christelijk idealisme wilden de initiatiefnemers graag deel
uitmaken van een stadklooster met ruimte voor gebed, bezinning en gastvrijheid. Een initiatiefgroep is
een aantal jaren bezig geweest om daarvoor een ruimte te zoeken.
Die ruimte is in 2017 gevonden en bestaat uit een deel van de begane grond van een voormalige
school. Stichting stadklooster Jabixhûs is in 2018 opgericht en maakt gebruik van deze ruimte om
activiteiten te organiseren en te faciliteren die passen bij een modern stadsklooster.
In de voorbereidingstijd is al geëxperimenteerd met gebedsvieringen. Daarbij heeft het stadsklooster
aansluiting gezocht bij de wereldwijde gebedsbeweging “24/7PRAYER”. Dit wordt gecontinueerd.
De basisuitgangspunten van 24/7PRAYER vormen ook de basis voor de missie van het stadsklooster
Jabixhûs, namelijk:
Trouw aan Christus, Vriendelijkheid voor mensen en het Evangelie voor de volken.
Op deze basis hoopt stichting stadsklooster Jabixhûs voor de komende decennia te voorzien in een
behoefte aan christelijke spiritualiteit. Centraal daarbij staat het gebed.

1.2 Doelstelling
Stichting stadsklooster “Jabixhûs” wil vormgeven aan activiteiten gericht op zingeving, contemplatie,
gastvrijheid en ontmoeting. Het stadsklooster wil een oase zijn waar gebed centraal staat midden in de
hectiek van de stad.

1.3 Strategie
Stichting stadsklooster Jabixhûs maakt met een vaste kern van medewerkers gebruik van een deel
van het pand aan de Vijverstraat 2 te Leeuwarden (voormalige Karel Doorman ULO). In de eetzaal
organiseert de stichting maaltijden en cursussen voor verschillende doelgroepen. Ook is er een ruimte
beschikbaar voor contemplatie en zingeving in een daarvoor ingericht stiltecentrum/gebedsatelier. Hier
worden regelmatig open vieringen gehouden met een aanbod aan meditatieve workshops en
dergelijke. Bij dit alles is ruimte voor creativiteit in de vorm van muziek, kunstnijverheid, film, en
workshops. Stichting stadsklooster Jabixhûs maakt ook deel uit van een netwerk in met name Europa.
Zoals pelgrimsroutes (het Jabikspaad loopt vlak langs het pand aan de Vijverstraat 2), het gebruik van
Taizé en Iona liturgie, de 24/7prayer beweging, Leeuwarden Culturele Hoofdstad, festivalnetwerk,
kunstcircuits en uiteraard internet.
Verder biedt stichting stadsklooster Jabixhûs ruimte aan stages, het opdoen van werkervaring en
vrijwilligerswerk. Daarbij werkt zij zoveel mogelijk samen met bestaande plaatselijke contemplatieve
initiatieven.

2. Huidige situatie
De inrichting van het pand en de tuin is met behulp van vrijwilligers gereed gemaakt.
Naast de facilitaire zaken zijn er inhoudelijke zaken die verder ontwikkeld moeten worden.
Er is o.a. gewerkt aan een interkerkelijk netwerk, waardoor stichting stadsklooster Jabixhûs gezien
wordt als een verbindende organisatie. Steeds meer mensen weten de weg naar de verschillende
activiteiten van de stichting te vinden. Helaas liggen door de Corona-pandemie de activiteiten voor een
deel stil.

2.1 Activiteiten van de stichting
Met de kerken wordt samengewerkt in de organisatie van de Nationale Gebedsweek.
Gebedsnachten worden georganiseerd met Open Doors en 24/7 PRAYER.
Elke week wordt er een Lectio Divina uur georganiseerd om samen een bijbeltekst centraal te stellen.
Maandelijks is er een stadsgebed.
De stichting stimuleert gebedsactiviteiten voor verschillende doelgroepen
De stichting heeft ook bezinningsprogramma’s gemaakt voor bijvoorbeeld catechesegroepen,
kerkenraden, groeigroepen etc.
Er zijn maaltijden georganiseerd zoals Sedermaaltijd. Ook heeft de stichting als onderdeel van het
netwerk City Movement bijeenkomsten en een buurtactiviteit georganiseerd.
Wat betreft cursussen en workshops is de stichting gestart met relatiecursussen, kookworkshops en
creatieve workshops.

2.2 Voorbeeld van activiteiten
Gebedsvieringen
Op nieuwjaarsdag 2020 is een 24-uurs estafettegebed georganiseerd waar ca. 35 mensen aan
hebben meegedaan.
Bezinningsmomenten
Meerdere kerkenraden hebben het stadsklooster gevraagd een bezinningsontbijt of een
bezinningsmiddag voor hen te organiseren.
Burendag
In het kader van de landelijke burendag is in 2019 en 2020 de buurt uitgenodigd.
Workshops
Met het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum is een workshop “Geuren in de Bijbel” gegeven. Er
waren 25 deelnemers.
Er wordt aangehaakt bij landelijke initiatieven als “Geluksroute” om creatieve en inspirerende
workshops te geven.
Cursussen
De Marriage- en Pre-Marriage Course zijn gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt het materiaal van
Stichting Alpha. Ook zijn er cursussen over Joodse wortels van het christelijke geloof in voorbereiding.
Creatieve Openluchtvieringen.
In 2018 is een Red Moon Prayer Picknick georganiseerd in het naastliggende park.
In 2019 zijn bezinningswandelingen georganiseerd op Hemelvaartsdag.
In 2020 is een bijbelmeditatie met hoofdtelefoons gehouden in het park.
In 2020 is een virtuele bezinningstocht via YouTube georganiseerd

3. Toekomst
Nu stichting stadsklooster Jabixhûs met een aantal activiteiten gestart is, zullen die naar verwachting
verder gecontinueerd worden. In de komende jaren zal ook het cursusaanbod concreet vorm krijgen.
Met name de Marriage-Course en Pre-Marriagecourse zal de stichting aanbieden en organiseren.
Er zijn contacten gelegd met studentenorganisaties en het studentenpastoraat om meer samen te
werken. Met name zien wij een rol voor het organiseren van gebedsbijeenkomsten voor buitenlandse
studenten
De stichting wil experimenteren met open ochtenden, middagen en avonden voor de buurt.
Er is behoefte aan stilteweekenden en relatieweekenden, die de stichting gaat aanbieden.
Ook verwacht stichting Jabixhûs dat door verdere naamsbekendheid de vraag naar haar activiteiten
zal toenemen. Ten slotte hoopt stichting stadsklooster Jabixhûs in 2022 de ANBI-status te krijgen.

3.1 Meerwaarde van de stichting Jabixhûs
De samenwerking van de kerken in Leeuwarden groeit en we verwachten dat stichting stadsklooster
Jabixhûs daarin een rol van betekenis en bovenal verbinding zal blijven spelen. Met name het
gebedswerk wordt gezien als een (her)start van een bestaand gebedsnetwerk in de stad.
De behoefte aan spiritualiteit in onze samenleving is groot. We verwachten dat deze ontwikkeling
doorzet. Stichting stadsklooster Jabixhûs hoopt hier vanuit een christelijk perspectief een rol van
betekenis in te gaan spelen.
De stichting heeft ervaren vrijwilligers in het geven van relatiecursussen. Daarmee kan de stichting
voorzien in de behoefte van de samenleving om stellen te ondersteunen om hun relatie goed te
houden. Omdat het aantal relaties dat ontbonden wordt, toeneemt, zal de cursus in een behoefte
voorzien. Voor de promotie van de cursus zal samenwerking gezocht worden met de kerken.
De stichting wordt om haar activiteiten gewaardeerd doordat zij zich bezighoudt met welzijnswerk en
daarom een sociaal netwerk in de wijk brengt. De activiteiten van het stadsklooster krijgen aandacht in
de buurtkrant.

4. Organisatie
Adres: Stichting stadsklooster Jabixhûs
Vijverstraat 2 8921 GP Leeuwarden.
KvK-nr: 72572388 RSIN: 8591.57.726
ANBI: in aanvraag
Bankrekening: NL82INGB0664949258
Contact: Email: jabixhus@gmail.com
Website: www.jabixhus.nl
Facebook; Stadsklooster Jabixhus
Telefoon: 058-3000150
Bestuurssecretariaat: Jeannet Bijleveld-Kramer (058-3000150 of 06-46172617)

4.1 Bestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 personen en zij ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. De bestuursleden hebben affiniteit met de doelstelling van stichting Jabixhûs.
Voorzitter is de heer Willem Jan Westerbeek uit Leeuwarden. Hij heeft een ruime bestuurservaring in
kerk en onderwijs. Hij is werkzaam als kwaliteitsmanager. Secretaris is mevrouw Jeannet Bijleveld. Zij
is mede-initiatiefnemer en heeft uitgebreide ervaring met kerkelijk jeugdwerk. Ze is werkzaam als
senior-planvormer bij Wetterskip Fryslân. Penningmeester is Karin de Jong-Braakman, zij heeft veel
juridische ervaring en was eerder bestuurder van Youth for Christ Leeuwarden. Voor de overige
informatie met betrekking tot de aanstelling en rechtmatigheid verwijzen we naar de stichtingsstatuten.
Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: dhr.ing. W.J. Westerbeek Penningmeester: mevr.mr. K. de Jong -Braaksma Secretaris:
mevr. ir. J.A. Bijleveld-Kramer

4.2 Vrijwilligers
De stichting maakt gebruik van vrijwilligers/vrienden van stichting stadsklooster Jabixhûs. Zij vormen
een kring van betrokkenen bij de verschillende activiteiten die stichting organiseert. Te denken valt aan

mensen die het gebedswerk vormgeven. Maar ook vrijwilligers die helpen bij het bereiden van maaltijden
en vormgeven van de Marriage Course en andere workshops.

5. Financiën
Stichting stadsklooster Jabixhûs leeft van giften en donaties. Daarnaast wordt bij sommige activiteiten
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor sommige cursussen zal een verplichte bijdrage gevraagd
worden ter dekking van de directe kosten zoals cursusmateriaal. Om activiteiten voor de minder
draagkrachtigen toegankelijk te houden zal stichting stadsklooster Jabixhûs bijdragen in de kosten.
Er zal waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van fondsen en subsidies op projectbasis. In het
jaarverslag kan verder kennis genomen worden van de daadwerkelijke bestedingen en inkomsten.

