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UITNODIGING AV 2019 
 
Beste Vrienden, 
 
Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Vergadering van de Quakers, van 10 t/m 12 mei 2019 in het 
Natuurvriendenhuis de Bosbeek (Bosbeekweg 19-21, 6721 MH) te Bennekom! 
 
Dit jaar nemen we als leidraad: Quaker zijn NU. Hoe zijn we bij elkaar tijdens het weekend? Hoe is ons 
Quakerzijn daar van invloed en wat betekent het om Quaker te zijn in het NU? Dat dragen we mee in hoe we 
samen met onze zakelijke en spirituele uitdagingen omgaan.  
 
We kijken uit naar de activiteiten die we samen doen met de kinderen en jongeren (o.a. de Wunderbar en 
het kampvuur), onze onderlinge informele gesprekken, de verkooptafel en de prachtige omgeving van het 
Bosbeekhuis. Onze Algemene Vergadering zal een Wijdingssamenkomst zijn van ontmoeting, uitwisseling, 
zaken en, door dit alles heen, het ervaren van ons samenbindend Quaker-zijn, gebaseerd in elkaar 
ontmoeten in Stilte en in gesprekken. We verheugen ons op een inspirerend weekend! 
 
Geef je op, graag voor 1 april, want dat helpt ons om het weekend goed voor te bereiden. 
 
Het inschrijfformulier is online beschikbaar en heel gemakkelijk in te vullen: 
https://goo.gl/forms/ksnWA838VN4coOUJ3  
 
Heb je vragen of wil je graag hulp met aanmelden, neem dan even contact op met het secretariaat 
(secretariaat@dequakers.nl  of 06-13700682). 
 
We hopen jullie te verwelkomen in Bennekom! 

mailto:secretariaat@dequakers.nl
https://goo.gl/forms/ksnWA838VN4coOUJ3
mailto:secretariaat@dequakers.nl
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UITNODIGINGEN EN AANKONDIGINGEN 
 

• Klimaatmars: zondag 10 maart (13:00 uur) te Amsterdam. Meer informatie: 
https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/13531/save-the-date-klimaatmars-op-10-
maart-in-amsterdam/ 

• Symposium Mystiek en Maatschappij: 23 maart te Utrecht (Jacobikerk). Meer informatie: 
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/ 

• Inspiratiedag Kerkproeverij: op vrijdag 12 april 2019, 9:30 tot 15:00 uur in Hilversum. “Inspirerende 
toespraken, praktische workshops over 'gastvrij kerk zijn', waardevolle ontmoetingen met mensen 
uit allerlei kerken.” Meer informatie: https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/  

• EMEYF Spring Gathering: 24 april – 1 mei 2019, St. Petersburg, Rusland. Meer informatie: 
http://www.emeyf.org/sg2019/invitation 

• EMES Annual Meeting: 2-5 mei 2019 in Budapest, Hongarije. Het thema is Living in a Foreign Land. 
Meer informatie: https://www.fwccemes.org/event-registration of emes@fwccemes.org  

• Algemene Vergadering: 10-12 mei 2019 in de Bosbeek te Bennekom. 
 
 

MINUTEN 
 

Midden- en Zuid Nederlandse Maandvergadering 
Minuten van de Zakenvergadering van 27-1-2019 te Bennekom 
 
Aanwezig: Nel Bennema, Joke Hofman, Janny de Jong, Pieter Ketner, Remco Meeuwissen, Frieda Oudakker, 
Irene Peters, Els Ramaker (schrijver), Sytse en Marlies Tjallingii. 
Bericht van verhindering:  Wim Balijon, Elly Bruijn, Gerard vd Dool 
 
Als opening wordt gelezen uit het dagboek van John Woolman: 
 

 

https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/13531/save-the-date-klimaatmars-op-10-maart-in-amsterdam/
https://www.greenpeace.org/nl/klimaatverandering/13531/save-the-date-klimaatmars-op-10-maart-in-amsterdam/
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/
https://portal.eo.nl/kerkproeverij/inspiratiedag/
http://www.emeyf.org/sg2019/invitation
https://www.fwccemes.org/event-registration
mailto:emes@fwccemes.org
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Minuut 2019/1 
De agenda wordt als volgt samengesteld:   
- Stilte en Opening 
- Vaststellen agenda 
- Tekenen minuten vorige vergadering  25-11–2018 
- Zorg voor elkaar  
- Bericht ui Deventer/Driebergen/“het Zuiden” 
- Doel collecte 2de kwartaal 2019 
- Jaarverslag 2018 
- Kascontrole en financiën MV 
- Andere ruimte i.p.v. De Commanderij? 
- Frequentie van stille samenkomsten 
- Vormen en duur van stille samenkomsten 
- Brief van Thea Droog 
- LC Minuten van 16 december 
- Afvaardiging naar BYM 
- Functies in de MV 
- W.v.t.t.k. 
- Rondvraag en evaluatie 
- Sluiting 
 
Minuut 2019/2 
Gisteren ontvingen wij het bericht dat Erik Hummels op 26 januari is overleden. Hij was een zeer 
gewaardeerde Vriend, die als Quaker bij veel maatschappelijke zaken nauw betrokken was. 
 
Minuut 2019/3 
Op 26 november overleed Marianne van der Zee. Wij herdachten haar op 3 december en een aantal 
Vrienden waren aanwezig bij haar afscheid. 
 
Minuut 2019/4 
Wij namen ook afscheid van Bep Hensen, die op 9 oktober overleed. Zij was geen lid, maar lang betrokken bij 
onze MV. 
 
Minuut 2019/5 
Wij bestemmen de collecte van het eerste kwartaal van 2019 voor het CKM ( centrum kinder- en 
mensenhandel).  De opbrengst van het 2e kwartaal gaat naar INLIA en die van het derde kwartaal naar het 
Am’ari playcenter in Ramallah. 
 
Minuut 2019/6 
Het jaarverslag 2018 is doorgenomen en na enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. 
 
Minuut 2019/7 
De financiën werden doorgenomen. Wij komen er in de volgende ZV op terug. 
 
Minuut 2019/8  
We hebben opnieuw gesproken over de frequentie van de samenkomsten en besluiten om wekelijks 
bijeenkomsten te blijven houden. 
 
 
 



BERICHTENBLAD 2019-2 
Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden 

 

4 

 

Minuut 2019/9 
Als experiment besluiten we om zo mogelijk wekelijks iemand te vragen  bij de aanvang van de stille 
samenkomst iets bij te dragen, bijv. een tekst, een gedicht, een stukje uit het groene boek, een lied, Tai Chi. 
Dit om de stilte te verdiepen. Na het maandelijkse gesprek vanuit de stilte blijft de totale duur van de 
samenkomst 1 uur. 
 
Minuut 2019/10 
Wij dragen Frieda Oudakker voor als mogelijke afgevaardigde naar de BYM. 
 
Minuut 2019/11 
Pieter Ketner is bereid gevonden het penningmeesterschap van Marlies Tjallingii over te nemen. 
 
Minuut 2019/12 
De kascontrolecommissie bestaat voor 2019 uit Els Ramaker en Remco Meeuwissen. 
 
Rooster Bennekom 
Zakenvergaderingen:  24 maart, 26 mei, 28 juli 
Gesprek vanuit de stilte: 10 febr. Joke, 10 maart  Nel, 14 april Janny 
Themazondagen:  24 febr. : gebedsspel en 28 april.    
 
Bijeenkomsten elders: 
Deventer:   3de zondag van de maand 
Wijhe:    1ste zondag van de maand 
Driebergen:   3de zondag van de maand 
Zwolle: 13 februari: “hap-stil-snap” bij Marlies en Sytse Tjallingii, van Nispensingel 5. 

Om 18 uur soep, daarna gesprek vanuit de stilte. 
 
Functies in de MV: 
- Els Ramaker  schrijver sinds 2016 
- Joke Hofman  assistent schrijver sinds 2016 
- Pieter Ketner  penningmeester sinds 2019 
- Sytse Tjalingii  LC vertegenwoordiger 
- Pieter Ketner  vervanger sinds 2015 
- Pieter Ketner  bibliothecaris 
- kascontrole  Els en Remco in 2020 
- Mirjam Salome  contactpersoon duurzaamheid 
 
 

 

Minuten van de Haagse Maandvergadering op zondag 27 januari 2019 
Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag 
 
Aanwezig: Berny Poot, Carine Philipse, Erik Dries, Frits Nieuwerth - van den Akker, Geertje 
Kerstholt, Hans Klop, Marjolein Gardien (t/m 5), Peter van Leeuwen, Willem Furnée 
(schrijver) en Wim Nusselder (waarnemend assistent-schrijver) 
Bericht van verhindering: Inge Herrebout, Aminata Gregory, Johannes Borger, Anneke Spreij, 
Loes Wing en Ineke Kruisinga. 
 
2019/6 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met de volgende tekst: “De zakenvergadering is een gezamenlijk 
zoeken naar goddelijke leiding totdat een besluit zich openbaart.” 
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2019/7 Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig het voorstel: 
1. Stilte en inleidende tekst 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken: 
• Veiligheidspact tegen discriminatie (zie bijlage 1) 
5. Wel en wee Vrienden 
6. Bethelkapel (punt van verslag) 
7. Commissie van Zorg (zie bijlage 2) 
8. Verzoek financiële bijdrage i.h.k.v. hulp bieden in Calais 
9. Zakenvergaderingen 
• Hoe vaak en wanneer 
• Uitnodigingenbeleid (zie bijlage 3) 
10. Programma ‘Wat betekent het om Quaker te zijn’ (zie bijlage 4) 
11. Actiepuntenlijst 
12. Stilte en sluiting 
 
2019/8 Informeel contact 
Als opvolging van minuut 2018/34 hebben Brandon, Johanna en Willem 25 januari gesproken over 
informeel contact in de Haagse groep. Willem leest een verslag voor dat bij de minuten gevoegd wordt. 
 
2019/9 Veiligheidspact Segbroek (Den Haag) 
De Haagse Maandvergadering stemt in met de intentieverklaring om te komen tot een veiligheidspact 
tegen discriminatie op religie en levensbeschouwing. De intentieverklaring om tot zo’n veiligheidspact te 
komen voor heel Den Haag, te beginnen in de wijk Segbroek, is opgesteld door het Interreligieus Beraad 
Segbroek waarin de Haagse Maandvergadering is vertegenwoordigd. De intentieverklaring wordt 
weergegeven onder deze minuten. Willem zal als vertegenwoordiger van de Haagse Maandvergadering 
op 4 februari een handtekening zetten onder de intentieverklaring. 
 
2019/10 Kerkasiel Bethelkapel 
Wim doet verslag van de bijdrage van de Haagse Maandvergadering in het kerkasiel in de Haagse 
Bethelkapel, een continue kerkdienst van de Protestantse Kerk Nederland. We hebben nu vijf keer één of 
twee uur gevuld, tot nu toe met een gesprek vanuit de stilte. Op 2/2 15:00, 3/2 13:00 (en verder elke 1e 
zondag van de maand) en 5/2 15:00 zijn volgende gelegenheden waarvoor we ons hebben ingeroosterd. 
Wie bij wil dragen kan zich opgeven bij Wim (wim.nusselder@antenna.nl 06-24184801) voor regelmatige 
e-mails over de gaten in het rooster die we kunnen vullen. Het helpt als v&Vrienden ook op individuele 
basis zo vaak mogelijk deelnemen aan de continue kerkdienst. Dat kan op elk moment van de dag 
(Thomas Schwenkestraat 30). Vooral ’s nachts en doordeweeks ochtends is daar behoefte aan. 
 
2019/11 Zorg voor elkaar 
In vervolg op minuut 2018/33 moedigen we Carine aan om de zielszorg die zij bereid is aan te bieden 
vooralsnog naar eigen inzicht op te pakken. Ze zal daarover elke zakenvergadering terugkoppelen. We 
bespreken dat uitgebreider zodra daar aanleiding voor is. 
 
2019/12 Financiële bijdrage hulp vluchtelingen Calais 
De Haagse Maandvergadering vergoedt desgevraagd de reiskosten van Michael en Miranda voor hun 
hulp aan vluchtelingen in Calais. 
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2019/13 Zakenvergaderingfrequentie 
Gezien de toenemende activiteit van de Haagse Maandvergaderingen en de behoefte om de 
vergaderingen niet te lang te laten duren overwegen we de vergaderfrequentie te verhogen. 
 
2019/14 Uitnodigingenbeleid zakenvergaderingen 
In vervolg op minuut 2018/40 over het al dan niet actief uitnodigen van (nog) niet-leden is een aantal 
neigingen geïnventariseerd om dat al of niet te doen. We constateren om te beginnen dat attenders in 
principe van harte welkom zijn. We komen terug op de praktische invulling. 
 
2019/15 Wat betekent het om Quaker te zijn? 
Wim heeft aangeboden om een programma te organiseren voor attenders en al dan niet verse Vrienden 
die samen willen verkennen wat het voor hen betekent om Quaker te zijn. De maandvergadering steunt dit 
aanbod. Aanmelding is mogelijk bij Wim (wim.nusselder@antenna.nl 06-24184801). 
 
Bijlage bij minuut 2019/8 Informeel contact 
Verslag van gesprek 25/1/2019 over informeel contact in de Haagse groep 
Platform voor Communicatie. Verkennend gesprek. 
Datum: 25 januari 2019 
Aanwezig: Brandon Zicha, Johanna Kirn, Willem Furnée. 
Afmelding: Vivian Barty Taylor 
Stilte 
Aanleiding: Minuut 2018/34 – Platform voor communicatie 
Brandon Zicha geeft aan dat het lastig blijkt om binnen de HMV dingen te organiseren naast de 
gebruikelijke samenkomsten. Hij zou het prettig vinden als er een mogelijkheid was om meer met elkaar te 
communiceren en gemeenschap te bouwen buiten de stille samenkomsten. Meerdere leden herkennen 
zich hierin. Willem, Brandon, Johanna en Vivian (onder voorbehoud) zullen nadenken over manieren 
waarop dit vormgegeven zou kunnen worden en komen op de volgende zakenvergadering met een 
voorstel. 
Verslag van ons gesprek. 
Onze bijeenkomst had het karakter van een open gesprek en 'brainstorming'. We hebben vastgesteld dat 
de sfeer in onze maandvergadering goed is en dat er buiten de traditionele zondagse samenkomsten 
goede initiatieven zijn zoals de HapStilSnap avonden en de recente initiatieven om een Commissie van 
Zorg in het leven te roepen, de organisatie van Geloofsgesprekken in de Quakertraditie en de opvang van 
kinderen (al valt hieraan nog wel wat te verbeteren). 
Daarnaast is er de informele uitwisseling tijdens 'de koffie' na de samenkomst. 
Bovenstaande activiteiten voorzien in de volgende behoeftes: 
• Gezamenlijke beleving van de inspiratie van de Geest, het onder woorden brengen van deze inspiratie 
en het delen van deze inspiratie met anderen (zondagse samenkomst) 
• Het delen van persoonlijke inzichten en ervaringen naar aanleiding van een thema (Gesprek vanuit de 
Stilte) 
• Een gezellig samenzijn en het uiten van de gedachten en gevoelens die het onderwerp in ons wekt. 
(HapStilSnap bijeenkomst) 
• Het onder woorden proberen te brengen hoe wij door de Geest geraakt worden en welke invloed dit 
heeft op onze dagelijkse praktijk (Geloofsgesprekken). 
• Aandacht voor v/Vrienden die aandacht en/of hulp nodig hebben (Commissie van Zorg) 
Naar ons idee ontbreekt de gezamenlijke actie en een gelegenheid om op individuele basis met elkaar in 
gesprek te gaan. Natuurlijk is iedereen vrij om ook buiten de samenkomsten met andere v/Vrienden 
contact te leggen, maar wij zouden daar actief een kader voor willen bieden. 
Het Platform voor Communicatie 
Onze gedachten gaan ernaar uit om vóór de zondagse samenkomst gezamenlijk te ontbijten van 9:30- 
10:15, in de vorm van een wandelend buffet. We denken dat dit geschikter is voor individuele contacten 
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dan het koffie drinken na de samenkomst. Want dan wordt iedereen meer gedreven door de gedachte dat 
de meeting voorbij is en dat het zaak is om nu weer snel naar het thuisfront terug te keren. Vaak moeten 
er ook nog wat praktische zaken besproken worden zodat een wat diepgaander contact tussen individuen 
vrijwel onmogelijk is. Het ontbijt daarentegen is een ontspannen opmaat naar onze gemeenschappelijke 
beleving van de Aanwezigheid in ons midden, die ons op een heel bijzondere manier en ten diepste met 
elkaar verbindt. 
 
Bijlage bij minuut 2019/9 Veiligheidspact Segbroek (Den Haag) 
op 4 februari 2019 namens de HMV te ondertekenen intentieverklaring 
Het hedendaags religieus en levensbeschouwelijk landschap is heel gevarieerd. Er zijn vele 
overeenkomsten maar zeker ook verschillen. De verschillen kunnen voortkomen uit onbegrip, maar 
kunnen ook fundamenteel zijn. Er bestaat veel onbekendheid over en weer tussen religies, maar evenzo 
ook vanuit het niet-gelovige deel van de maatschappij. Sterker nog, er leven flinke vooroordelen die van 
tijd tot tijd ontaarden in conflicten en bedreigingen. 
Wederzijds respect is de grondslag van een humane samenleving waar plaats is voor iedereen die zich 
houdt aan de onderling overeengekomen spelregels. 
Onderstaande organisaties verklaren hierbij; 
• Publiek stelling te nemen tegen geweld, fysiek en verbaal, op discriminatoire gronden. 
Dit betreft geweld gericht tegen individuen vanwege hun religieuze en/of levensbeschouwelijke 
identiteit of tegen gebouwen als moskeeën, kerken, tempels en synagogen. 
• Het bovenstaande uit te dragen en actief het gesprek aan te gaan met de eigen achterban en andere 
gelijkgezinden. 
• Gezamenlijk te willen bijdragen aan een veilige samenleving met alle ruimte voor dialoog over 
overeenkomsten en verschillen! 
 
Aanstaande activiteiten 
• Op zondag 10 februari vindt op de Stadhouderslaan een thema zondag plaats over het boek ‘Quaker 
Geloven en Werken’. Nadat we na de wijdingssamenkomst eerst een potluck lunch zullen nuttigen, 
zullen we daarna met elkaar van gedachten wisselen over deze tekst. 
• Op zaterdag 23 maart vindt in Utrecht het symposium ‘Mystiek en maatschappij’ plaats. Carine is 
nauw betrokken bij de organisatie van dit symposium en Willem verzorgt twee workshops over 
Quakerbesluitvorming. Meer informatie kan gevonden worden op; 
http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/  
• In het kader van de The World Interfaith Harmony Week organiseert het Interreligieus Beraad 
Segbroek allerlei interessante activiteiten. Zo kun je o.a. op maandag 4 februari de presentatie van 
een interreligieus dominospel en het tekenen van de intentieverklaring bijwonen of op zaterdag 9 
februari meedoen aan een wandeling langs verscheidene religieuze en levensbeschouwelijke 
instellingen. Zie voor meer informatie: http://www.stichtingibs.nl/  
• Extra ingelaste zakenvergadering: zondag 24 februari 
 
 

 

Minuten van de Quaker Hulpfondsvergadering te Tiel van 03-02-2019 
 
Aanwezig: Marie-José Wouters, Sytse Tjallingii, Johannes Borger, Els Ramaker 
 
2019/1 
We besluiten ook dit jaar bedankjes te sturen (per e-mail en z.n. per post) aan de donateurs. Sytse neemt dit 
weer op zich. 
 
 

http://www.dutchfoundationformysticism.nl/symposium/
http://www.stichtingibs.nl/
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2019/2 
Sytse maakt een actuele folder over de organisaties die gesteund worden door het hulpfonds. 
 
2019/3 
Johannes stuurt een aantal bedankbrieven van organisaties door aan Els. Zo mogelijk kan daaruit een stukje 
voor de Vriendenkring worden gemaakt. 
 
2019/4 
Nog te besteden over 2018: 
We besluiten € 1000 extra over te maken aan Am’ary, €1000 aan de Campagne tegen de Wapenhandel, 
€500 voor het Wall Museum en  €2000 naar Peace Centre Cape Town. Bovendien naar Peace Centre Cape 
Town de komende 4 jaar € 1000 per jaar. 
 
 

 

Noordoost Nederlandse Maandvergadering 
Minuten van de Zakenvergadering 10 Februari 2019 te Groningen 
 
Aanwezig: Martine Kuipers, Maryse Newnham, Kees Nieuwerth (Schrijver), Irene Visser 
Verhinderd: Tineke Kappen Wils ’t Hart, Hylkia Nieuwerth, Peter Spreij, Aaltje Stobbelaar, Michael de Wilde. 
 
19/05              Resultatenrekening 2018.                                                 
                       Gehoord het verslag van de kascontrolecommissie (Martine Kuipers en Maryse  
                       Newnham) keuren wij de resultatenrekening over 2019 goed  
                       onder dankzegging aan onze penningmeester Irene Visser. Hierbij verlenen wij  
                       de penningmeester decharge. 
 
19/06              Financieel jaarverslag.                                                . 
                       Wij stellen het door onze penningmeester opgestelde financieel verslag over  
                       2019 vast. 
 
19/07              Jaarverslag  NON Maandvergadering. 
                       Wij stellen het door onze schrijver opgestelde jaarverslag van de  NON over  
                        2019 vast. 
 
                          
Mededelingen: 

• Op 24 Februari zullen we in een volgende zakenvergadering na de meeting de begroting voor 2019 
vast moeten stellen. De financiële stukken (resultatenrekening + begroting) kunnen bij de Schrijver 
opgevraagd worden. 

• Daarna zullen we –zoals afgesproken- een gespreksgroep houden over ‘spreken in de meeting’- 
ingeleid door Peter Spreij. 

 
Kees Nieuwerth. 
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Noordoost Nederlandse Maandvergadering 
Minuten van de Zakenvergadering 24 Februari 2019 te Groningen 
 
Aanwezig:     Wils ’t Hart, Tineke Kappen Martine Kuipers, Maryse Newnham, Hylkia  
                        Nieuwerth, Kees Nieuwerth (Schrijver), Peter Spreij, Irene Visser 
Verhinderd: Aaltje Stobbelaar, Michael de Wilde. 
 
19/08              Bankrekening.  
                       Wij besluiten de mogelijkheid te onderzoeken om onze bankrekening over te  
                        schrijven van de ING bank naar de TRIODOS bank. 
 
19/09              Giften 2019.                                                 
                        Wij besluiten de giften aan INLIA, VVQREA en het Hulpfonds te verhogen  
                         van 100 naar 200 Euro. 
                        
19/10              Begroting 2019. 
                       Na enkele kleine wijzigingen te hebben aangebracht stellen wij de begroting  
                       voor het jaar 2019 vast. 
 
                          
Mededelingen: 

• Op 3 maart zal er een wijdingssamenkomst bij Theo en Leo in Hellum gehouden worden waaraan 
ook Charles Tauber langs elektronische weg zal deelnemen!  

• Op 10 maart zullen een aantal Vrienden deel gaan nemen aan de landelijke klimaatdemonstratie in 
Amsterdam. Desondanks zal er wel een wijdingssamenkomst zijn in  De Poort in Groningen. 

 
 
Kees Nieuwerth. 
 
 

 

Minuten van de Haagse Maandvergadering op zondag 24 februari 2019 
Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag 
 
Aanwezig: Carine Philipse, Erik Dries, Frits Nieuwerth - van den Akker, Geertje Kerstholt, Inge 
Herrebout, Peter van Leeuwen, Anneke Spreij (waarnemend schrijver) en Wim Nusselder 
(waarnemend assistent-schrijver). 
Bericht van verhindering: Adriaan Peters, Ineke Kruisinga, Saskia Kühlmann, Johannes Borger en 
Vivian Barty-Taylor, Willem Furnée. 
 
2019/16 Inleiding 
De schrijver leidt de zakenvergadering in met de volgende tekst: 
 
Liefde 
 
Wie liefde heeft, 
gloeit van binnen, 
straalt van buiten, 
maakt de wereld om zich heen mooier en milder. 
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Met een blik, 
een woord, 
een teer gebaar spreidt zij zich uit. 
 
En waar zij verloren ging in tegenslag en lijden, 
angst en haat, 
staat zij in alle kwetsbaarheid weer op, 
de sterkste van alle krachten. 
 
Laten wij in de zakenvergadering samen zoeken naar de weg van de Liefde. 
 
2019/17 Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig het voorstel: 
1. Stilte en inleidende tekst 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Ingekomen stukken: 
• Uitnodiging van de Ecclesia in Den Haag om hun 45 jarig jubileum te komen vieren 
5. Wel en wee Vrienden / zorg voor elkaar 
6. Jaarverslag HMV (zie bijlage) 
7. Financiën 
• Voorlopige jaarrekening 2018 (zie bijlage) 
• Begroting 2019 (zie bijlage) 
• Kascontrole 
8. Punten voor op de AV agenda 
9. Voorbereide ‘dienst’ voor Bethelkapel op Stadhouderslaan houden in plaats van de gebruikelijke 
samenkomst 
10. Verslag vanuit de LC 
11. Outreach ideeën lijst (zie bijlage) 
12. Voorstellen m.b.t. de zakenvergaderingen (zie bijlage) 
13. Actiepuntenlijst 
14. Stilte en sluiting 
 
2019/18 Wel en wee Vrienden / zorg voor elkaar 
We vertrouwen het Carine toe om te bewaken dat we niemand vergeten. 
 
2019/19 Jaarverslag Haagse Maandvergadering 2018 
We stellen het jaarverslag vast zoals voorgesteld. 
 
2019/20 Voorlopige jaarrekening Haagse Maandvergadering 2018 
We stellen de jaarrekening 2018 nog niet vast in afwachting van extra informatie, waaronder het saldo 
van de Triodosbankrekening en de besteding van donaties. 
We stemmen in met de afspraak dat de middelen die de Driebergse groep over heeft van de huur van 
Het Haagje in de middelen van de Haagse Maandvergadering vloeien. 
 
2019/21 Begroting Haagse Maandvergadering 2019 
We stellen de begroting 2019 vast zoals voorgesteld, onder voorbehoud van omvang en bestemming 
van de donaties. Ook de presentatie wordt nog aangepast. Zie bijlage. 
 
2019/22 Kascontrole jaarrekening 2018 
Er is behoefte aan roulatie in de kascontrolecommissie. De Commissie van Voordracht krijgt mandaat 
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om dit te regelen. De nieuwe invulling van de kascontrole zal geformaliseerd worden zodra we de 
functievervulling in de Haagse Maandvergadering als geheel bespreken. 
 
2019/23 Inbreng in Algemene Vergadering 
In minuut 2018/40 vraagt de Landelijke Commissie maandvergaderingen en commissies wat zij willen 
delen tijdens de Algemene Vergadering. We maken als Haagse Maandvergadering tijdens de 
Algemene Vergadering graag zichtbaar hoe vitaal wij onszelf ervaren en op welke manieren zich dat 
uit. 
 
2019/24 Geprogrammeerde wijdingsbijeenkomst 
We overwegen bij wijze van experiment op het gebruikelijke tijdstip een meer geprogrammeerde 
wijdingsbijeenkomst te houden (zoals oorspronkelijk voorbereid als onderdeel van de kerkasielkerkdienst 
in de Bethelkapel). We komen hier op een later moment op terug. 
 
2019/25 Functioneren Landelijke Commissie 
Op verzoek van Wim en aan de hand van zijn verslag uit de Landelijke Commissie bespreken we het 
besluit van Erik om het schrijverschap van de Landelijke Commissie neer te leggen vanwege kritiek op 
het functioneren van de Landelijke Commissie. We realiseren ons dat hier belangrijke vragen voor de 
Jaarvergadering onder liggen. 
 
Sluiting 15:00, agenda t/m punt 10 besproken. 
 
 

 

Minuten Landelijke Commissie 17 februari 2019, Deventer 
Duur: 12.45  uur – 15.00 uur 
 
Aanwezig: Hans Weening, Wim Nusselder, Sytse Tjallingii, Marlies Tjallingii, Frieda Oudakker, Loes Wing 
(Secretariaat), Erik Dries (Schrijver) 
 
Opening 
De Schrijver leest voor uit Pendle Hill pamphlet nr. 439, ‘Marking the Quaker Path’: 
“I have to say that I have sometimes found Friends are not very trusting of one another. We don’t much share 
our inner struggles and doubts.[…] This process keeps us safely in a bubble where other Friends do not know 
us and cannot help us grow. Until we can expose ourselves to the risks and challenges that can come from 
opening ourselves to other Friends, our discernment will be slight and shallow, and we certainly will not be 
prepared to bring Friends’ testimonies to bear on the world outside of meeting. Discernment requires trust – 
trust in other Friends and trust that divine truth is accessible to us.” 
 
2019/1 LC Vergaderdata en -locaties 
De volgende vergaderdata en -locaties in 2019 worden aangenomen: 

• 11 april te Amersfoort 

• 16 juni te Deventer (i.p.v. 22 juni te Zwolle) 

• 1 september te Amsterdam 

• 10 november te Groningen 

We reserveren de volgende data voor korte Skype-bijeenkomsten voor zaken die geen uitstel kunnen 
verdragen: 

• 15 maart 19.30 uur 
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• 17 mei 19.30 uur 

• 11 oktober 19.30 uur 

• 13 december 19.30 uur 

 
2019/2 LC Agenda 
Om de betrokkenheid en aanwezigheid van leden bij de Landelijke Commissie te vergroten besluiten we een 
beknopte agenda van de LC in het Berichtenblad te plaatsen. 
 
2019/3 Taakopvatting LC 
Naar aanleiding van de binnengekomen brief van Jan de Winter hebben we gesproken over de taakopvatting 
van de Landelijke Commissie. We willen hierover op de AV, ook naar aanleiding van het jaarverslag van de 
LC,  graag verder praten. 
 
2019/4 Inleiding Jan de Winter op AV 2019 
We verwelkomen het voorstel van de VCAV om Jan de Winter een inleiding te laten verzorgen over de 
spirituele achtergronden van onze vergaderdiscipline en organisatiestructuur, naar aanleiding van minuut 
AMV 19/2 van de Amsterdamse Maandvergadering.1 
 
2019/5 Uitnodiging afgevaardigden AV 2019 
We besluiten om voor onze Algemene Vergadering afgevaardigden uit te nodigen van BLYM, BYM, de Duitse 
jaarvergadering, EMES, QUNO, QCEA, Doopsgezind Wereldwerk en Kerk en Vrede. 
 
2019/6 Afvaardiging BYM 2019 
We besluiten Frieda Oudakker naar Britain Yearly Meeting af te vaardigen. 

2019/7 Collecte Algemene Vergadering 

De opbrengst van de collecte na de wijdingsdienst op de zondag van de Algemene Vergadering 2019 gaat 

naar Am’ari Playcentre. 

2019/8 Locatie Algemene Vergadering 

We hebben kennisgenomen van het onderzoek dat Lucas de Groot namens de VCAV heeft gedaan naar 

alternatieve locaties voor de Algemene Vergadering. We besluiten mee te gaan in zijn conclusie en de 

komende twee jaar de locatie niet te wijzigen. We zullen, gezien de evaluatie AV 2018, minder valide leden 

wel alternatieven in de buurt aanbieden en we zullen de VCAV vragen extra aandacht geven aan het vervoer 

en de akoestiek. 

 
Mededelingen 
De Algemene Vergadering 2020 zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 mei van dat jaar in de Bosbeek te 
Bennekom. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Minuut AMV 19/2: N.a.v. Minuut LC 2018/40 

Naar aanleiding van minuut LC 2018/40 stellen wij voor dat Jan de Winter een inleiding zal houden op de AV 2019 met 

als titel: ‘Over Kikkers en Kruiwagens’. Hiermee wil hij de spirituele achtergrond van onze vergaderdiscipline en 

organisatiestructuur aan de orde stellen. 
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LINKS 
 

• QCEA lanceert website Choose Respect: https://www.chooserespect.eu/  

• QCEA presenteert Peace Education: Making the Case 
http://www.qcea.org/peace/peace-education/ 

• Save the European Peace Project: www.savethepeaceproject.eu  

• Quaker Voluntary Action Retreats: http://qva.org.uk/retreats/  

• Nieuwsbrief van Coalition for Work with Psychotrauma and Peace 
https://www.cwwpp.org/monthly-reports.html  

• EMEYF Annual Report 2017: http://www.emeyf.org/sites/emeyf.org/files/EMEYF_AR_2017.pdf  

• Nieuwe QUNO vacatures: https://quno.org/timeline/2019/3/quno-accepting-applications-three-
2019-20-programme-assistant-positions 

https://www.chooserespect.eu/
http://www.qcea.org/peace/peace-education/
http://www.savethepeaceproject.eu/
http://qva.org.uk/retreats/
https://www.cwwpp.org/monthly-reports.html
http://www.emeyf.org/sites/emeyf.org/files/EMEYF_AR_2017.pdf
https://quno.org/timeline/2019/3/quno-accepting-applications-three-2019-20-programme-assistant-positions
https://quno.org/timeline/2019/3/quno-accepting-applications-three-2019-20-programme-assistant-positions

