
Beleidsplan Stichting Stadsklooster Groningen 2022/2023 

Sinds februari 2015 biedt Stadsklooster Groningen een getijdengebed in de Lutherse Kerk, in de 

Groninger binnenstad. De woorden Stadsklooster en getijdengebed verwijzen naar een kloostertraditie. 

Stadsklooster Groningen wil deze traditie, te midden van de hectiek van alledag, voortzetten door een 

plek te bieden van stilte en aandacht. 

Naast het getijdengebed ligt de focus op het aanbieden van activiteiten die voortkomen uit of 

voortbouwen op kloostergebruiken. Ook verkent Stadsklooster Groningen het vormen van een geloofs- 

leef- en/of werkgemeenschap. 

Doelstelling en werkzaamheden: 

De stichting heeft tot doel om op missionaire gronden de eeuwenoude christelijke monastieke traditie 

op moderne wijze gestalte te geven.  

Hiertoe heeft Stichting Stadsklooster Groningen een kerkelijk werker (ook wel Monastiek Pionier 

genoemd) aangesteld voor 0,2 fte. Stichtingsbestuur/kernteam en de pionier vertalen de doelstelling 

in de volgende werkzaamheden: 

- Organiseren van het getijdengebed in Groningen, 

- Aanbieden van activiteiten, lezingen, retraites en ontmoetingen rondom (hedendaagse) 

kloostergebruiken, 

- Aangaan van samenwerkingsverbanden met religieuze en seculiere partners op het gebied van 

stilte, meditatie en religieuserfgoed.  

- Verkennen en verdiepen van een geloofsgemeenschap rondom Stadsklooster Groningen, 

- Indien mogelijk het ontwikkelen van een leef- en/of werkgemeenschap. 

Onze doelgroep omschrijven we enerzijds als latent-monastiek geïnteresseerde Groningers. Hiermee 

doelen we op mensen die interesse hebben in het kloosterleven, -praktijken en -spiritualiteit of dit 

zouden kunnen ontwikkelen indien dat aangeboden wordt. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar 

studenten/jongeren, omdat zij door het ontbreken van actieve kloosters in onze provincie niet 

vanzelfsprekend kennismaken met kloosterspiritualiteit. 

Werving van inkomsten: 

Stadsklooster Groningen is sinds de oprichting grotendeels afhankelijk van subsidies. Naast gratis 

activiteiten ontwikkelt Stadsklooster Groningen activiteiten die kosteneffectief zijn, dan wel gelden 

binnen halen waarmee financieel niet-draagkrachtige activiteiten mogelijk worden gemaakt. Jaarlijks 

groeit het bedrag aan giften van (vaste) bezoekers. Na het toekennen van de ANBI-status, zal het 

mogelijk worden gemaakt om vaste donateur/vriend van Stadsklooster Groningen te worden. In 2023 

wordt verkent of en hoe er andere financiële bronnen aan te boren zijn. 

Beheer en besteding van vermogen: 

De stichting streeft een vermogen na van max. eenmaal de jaarlijkse kosten, zodat tot tenminste één 

jaar in de toekomst aan haar verplichtingen als huurder/werkgever kan worden voldaan. 

Bestuursleden/kernteam ontvangen geen vergoeding. De uitgaven worden gevormd door salaris 

pionier, huurlasten, organisatiekosten activiteiten en bank- en communicatiekosten. Mocht de 

stichting opgeheven worden, dan zullen eventuele tegoeden tegemoet komen aan een vergelijkbare 

ANBI-stichting. Een uitgebreide financiële verantwoording alsmede de begroting voor 2023 vindt u op 

onze website. www.stadskloostergroningen.nl/anbi 

http://www.stadskloostergroningen.nl/anbi

