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JAARVERSLAG 1 september 2018--31 augustus 2019
Leden en vrienden,
We zijn na de vergadering van 2018 begonnen met onze nieuwe voorzitter Sjoukje Schaafsma.
We zijn erg blij met haar attente en inspirerende inzet voor de Kapel.
Afgelopen jaar hebben we vele uren kunnen genieten van veel interessante onderwerpen en
boeiende sprekers.
De religieuze vieringen worden een keer in de maand gehouden met muzikale ondersteuning van
Jaap en Ans Mol, piano/zang.
De bijeenkomsten zijn bezocht door een vaste kern van leden en vrienden en vele andere
belangstellenden. De belangstelling voor de lezingen varieert van 25 tot 50 mensen.
Voor de religieuze vieringen is minder belangstelling. (15-25 bezoekers)
HET BESTUUR.
Het bestuur bestaat uit 3 leden
Sjoukje Schaafsma, Voorzitter
Anneke Reinink, Secretaris
Ellen Jane , ondersteunend lid.
Timo Barends , bestuursadviseur financiën .
Aantallen betrokkenen per 31 augustus 2019
32 Leden, 13 vrienden, 2 donateurs , abonnees 15
Het aantal blijft al verschillende jaren stabiel.
Afgelopen jaar is ons lid Hr. M. Hazenberg overleden; ons lid Jan Das kan niet meer naar de kapel
komen omdat hij nu in een verzorgingshuis woont.
Laurens Ederzeel ons oudste lid kan vanwege zijn hoge leeftijd niet meer naar de Kapel komen wat
hem zeer spijt.
NIEUWE LEDEN.
Hr. B. B . en Mevr. H. B.
Voor de lezingen komen ook bezoekers die geen lid/vriend zijn. Vaak zijn ze al verbonden met een
kring of kerk en komen op de sprekers af.
Katrijne Bezemer is onze parttime voorganger. Ze bezoekt de vergaderingen en adviseert het
bestuur.
Het pastoraat naar de leden/vrienden onderhoudt ze door bezoekjes/mailtjes en telefoontjes. Ook
geeft ze lezingen en is soms voorganger bij religieuze vieringen. Onder haar leiding wordt er ieder
jaar een sfeervolle Advent middag gehouden.

Katrijne heeft twee kringen gehouden, een in het najaar 2018 over Erasmus en een in het voorjaar
2019 Hedendaagse Filosofen over de wereld.
Het zijn geanimeerde kringen geweest.
Midden in de zomervakantie is er een zondagochtend bijeenkomst gehouden waarin de
leden/vrienden (25) elkaar konden ontmoeten en bij konden praten. Katrijne verzorgde een korte
lezing/verhaal. Dit werd erg op prijs gesteld .
We bezoeken ieder jaar de vergaderingen van de Landelijke Vrijzinnigen. Zij zijn erg actief om
beleidsplannen te maken en het gedachtegoed van de Vrijzinnigen te actualiseren en te
onderhouden, ook door de Nieuwsbrief te mailen, cursussen te organiseren en contacten te
onderhouden met de plaatselijke afdelingen.
Ineke Jacobsen Jensen, is 7 jaar voorzitter geweest en is sinds kort gestopt met dit werk.
F. K. is gestopt met het verzorgen van ons tweemaandelijks programma boekje. Achteraf heeft T.V.
zijn werk op de juiste tijd overgenomen. Want sinds de zomer is Frank ziek.
T. verzorgt nu ook de Nieuwsbrieven van de Kapel en houdt de website actueel .
De aankondigingen in het kastje aan de Potgieterweg worden nu ook door T. verzorgd.
Vanaf september 2009 heeft F.N. na ruim drie jaar het stokje voor het regelen van Sprekers
overgedragen aan G.D.
Zij heeft er voor gezorgd dat er Goede Sprekers van veel verschillende achtergronden in de Kapel
boeiende lezingen hebben gehouden.
A. heeft op verzoek van bezoekers na de lezing van Carola Robles de Vries een boeiende workshop
onder haar leiding georganiseerd. Het Onderwerp was een Vleugje Paradijs afgewisseld met
prachtige Joodse liederen. De dertig bezoekers waren er blij mee als slot werd er een dansje met
elkaar gemaakt.
De Kapel deed mee aan de Open Monumentdagen in September. Deze worden redelijk bezocht.

Andere bezigheden.
T. verzorgt de administratie en de financiële stukken voor de “Jaarlijkse Vergadering van de Kapel”.
Als er klusjes voor de elektricien of loodgieter zijn, schakelt T. deze mensen in. Hij met I. heeft er
ook voor gezorgd dat er verhoogde WC potten zijn aangeschaft. T. onderhoudt de tuin met O.
E.C. heeft de bloemendienst van J.L overgenomen . Zij voorziet de Kapel iedere week van een vaas
met een vers boeket.
Verder zijn we veel dank verschuldigd aan onze vrijwilligers die de Kapel schoon houden, W.S, L.R. en
M.R.
Ieder jaar wordt met hun hulp en E.H. de kerstboom opgetuigd en de zaal versierd.
Ook zijn we dank verschuldigd aan Hr. F. voor het verzorgen van de aankondigingen van de lezingen
in de regionale weekbladen.
P.K. wordt bedankt voor zijn hulp voor het verhuren van de ruimten in de Kapel.
Aan de Grote Schoonmaak die ieder jaar in de nazomer wordt gehouden hebben ook T, C, G, L, S en A
meegeholpen.
Verder wordt er door een groepje vrijwilligers ieder zondag koffie en thee gezet en koekjes in de
pauze uitgedeeld.
I zorgt voor aanvulling van de voorraad koffie/thee/koekjes en andere benodigdheden.
Zo werken we met veel vrijwilligers en hopen met ondersteuning van onze
leden/vrienden/donateurs in verbinding met elkaar de Kapel levendig en aantrekkelijk te houden.
Laten we met elkaar proberen wellicht aangestoken door ons enthousiasme meer vrienden en
kennissen naar de Kapel te brengen.
WE GAAN DOOR MET HET ORGANISEREN VAN MOOIE LEZINGEN EN VIERINGEN IN DE Kapel.
Juist in deze tijd is er behoefte aan Verdieping en Bezinning op de vele vraagstukken in ons
persoonlijk en maatschappelijk leven.
November 2019
Anneke Reinink/ secretaris.

