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Visie Hermes Huis 

“Ruimte voor Bijzondere Mensen” 

 “Een  fijn huis om in te wonen” 

De fysieke verschijningsvorm van het Hermes Project zijn  het terrein, het 
ontwerp van het gebouw en  het gebouw zelf. In deze verschijningsvorm 
vallen elementen op als: beschutting, kleine heuvels, ronde vormen, 
lichte kleuren en ecologische bouw. Er is gekozen voor een plek waar 
natuur in zijn levendige en zachte kwaliteit zichtbaar wordt, waar 
natuur omringt en beschermt maar ook open plekken heeft voor directe 
beleving van zon, wolken en regen. Alle bomen zijn in kaart gebracht 
en over iedere boom die gekapt moest worden is zorgvuldig nagedacht. 
Steeds is het streven geweest het terrein zo veel mogelijk in zijn kwaliteit 
en schoonheid te laten.  

In het beeld van het Hermes Huis is de kwaliteit van een klooster een 
inspiratie geweest. Niet als wereldvreemde, gesloten eenheid maar als 
spirituele plaats waar rust, ritme en bezinning thuis zijn, de omgeving 
overzichtelijk is en het leven in een Gemeenschap beleefd kan worden. 
Door de keuze voor een antroposofisch architect werd deze kwaliteit 
prachtig vertaald naar een bijzonder gebouw dat het bovenaanzicht 
van een bloem of zonnekruis heeft en in harmonie is met het wezen van 
het terrein en natuur. De ronde gangen en binnenhof ademen de 
kloosterkwaliteit uit, de ruime kamers een vrijheid en eigenheid van de 
bewoners, de woonkamers de geest van de Gemeenschap en de 
Stilteruimte de spirituele bron en impuls. Bij de Grondsteenlegging 
kwamen geest en materie samen in de spreuk die geborgen in het 
koperen Ankh Kruis rust in het fundament. Het gebouw en ook het 
Atelier zijn uiterlijke verschijningsvormen van dat wat wil en mag zijn.  

 

“Met een groep mensen  die ik kan vertrouwen, zal ik mijn vertrouwen 
kunnen geven.” 

Het Hermes Project is een project met vele dragers in de bedenk- ontwerp 
en meedraagfase. Jarenlang in kleine kring beschreven, bedacht en 
getekend trok en trekt het steeds meer mensen aan en lokt het vragen, 
hoop en enthousiasme uit. Meer en meer wordt  het sterke sociale aspect 
van het Wezen Hermes Huis zichtbaar. In de toekomst gaat de kring nog 
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verder uitbreiden: bewoners, medewerkers, familie en buurtgenoten 
zullen in en om dit project staan ieder in hun eigen kwaliteit. De 
bewoners zijn huis- en leefgenoten tot ze weggaan op wat voor manier 
dan ook. Door de vraag van bewoners te doorvoelen en te vertalen laten 
wij hen hun gekozen weg gaan en verwelkomen we hen in het Hermes 
Huis. Met hen brengen ze medewerkers die hen kennen, verbonden zijn 
en de voorwaarden kunnen scheppen voor een helende en voedende 
omgeving. De bewoners brengen verwanten mee die doordrongen  zijn 
van de waarde van zorg gebaseerd op gelijkwaardigheid, leren van 
elkaar, inspiratie en zorgvuldigheid in denken, spreken en doen. De 
kwetsbare bewoners  van het Hermes Huis brengen veel teweeg  in iedere 
kring van Ontmoeting. Zij delen hun bijzondere weg met hun omgeving 
en iedereen die daar in mee wil gaan.  

In en rond het Atelier op het Hermes Terrein werkt ieder naar eigen 
wezen. Het werk is zinvol, bouwt hen op, maakt ambacht, kunst en 
beleving zichtbaar, draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en aan 
ontmoeting met de maatschappij. 

“Met mensen die me zien en nemen zoals ik ben en hoe ik nog kan 
worden” 

Het Hermes Huis wordt  fysiek en geestelijk gedragen door de spirituele 
impuls. Deze spiritualiteit is breder dan antroposofie en strekt zich uit 
tot de waaier van gnostische stromingen tot Boeddhisme en Yoga. De 
naam Hermes is niet toevallig gekozen: Thot in het oude Egypte als God 
van wijsheid, schrift en begeleider van de doden, Hermes als Griekse God 
die leeft in twee werelden, verbinding legt tussen Goden en mensen, 
Mercurius die geneest, de magie beheerst en de wijsheid van de kosmos 
kent, Hermes Trismegistus de Oerwijze die zich Bewustzijn noemt en van 
wie de Geschriften tot op heden als grondbeginselen van tijdloze 
wijsheid gelden. Deze  bijzondere bewoners die met hun beperking door 
het leven gaan, zijn gidsen die ons onszelf laten leren kennen, die 
uitnodigen de  weg te gaan naar geestelijke groei, die ons vragen laten 
stellen over de zin van het Leven. Deze mensen voor wie niets verborgen 
blijft, voor wie status en zelfbeelden geen waarde hebben, staan voor ons 
als het Leven zelf. Zij stellen vragen maar geven ook antwoorden. Zij 
maken het leven  soms moeilijk maar ook rijk als niets anders want de 
basis hiervan is Liefde. In de Stilteruimte wordt deze kostbare impuls 
beleefd en gevoed: door kunst, muziek, een boekencollectie, meditatie, 
yoga, ontmoeting en rust. In het fundament rust de Grondsteen met 
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daarin de Spreuk, in de Stilteruimte zal de Grondsteen zichtbaar 
worden in een tweede koperen Ankh Kruis met daarin de Spreuk van het 
Hermes Huis. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Pas als wij de 
eenheid kunnen ervaren ,is duidelijk wat onze leerweg mag zijn, ieder 
op weg maar nooit alleen, verbonden in Liefde en vol vertrouwen.  

 

    


