Jaarverslag 2016
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum (VGH), de Kapel

Inleiding
Vaak zeggen we iets in de trant van ‘De Kapel is maar een kleine gemeente hoor’, of ‘ja er zijn wel
veel grijze hoofden’ of ‘oh er is vast niemand te vinden die die klus wil klaren’, maar als je een
jaarverslag gaat schrijven dan weet je ineens dat al die uitspraken onzin zijn.
Goed misschien zijn we niet heel groot en misschien hebben we veel grijs haar, maar wat kunnen wij
samen veel en wat gebeuren er een prachtige dingen rondom en in de Kapel!
Samen met elkaar!
Hartelijk dank voor uw bijdrage en veel plezier met het lezen van dit jaaroverzicht 2016.
Het bestuur
Marijke de Groot, voorzitter
Gijs van IJsel Smits, penningmeester
Marlies Kortenoever, secretaris
Annet Kloppert
Tim Steen

2016
Er zijn een aantal zaken die het jaar 2016 in de Kapel een bijzondere kleur gaven.
De VGH startte het jaar met een voltallig team voorgangers. Peter Korver, die als predikant al jaren
voor 3 dagen per week aan de VGH verbonden is, Tom Rijken, die sinds augustus 2015 voor 1 ½ dag
per week kerkelijk inspirator en predikant is en sinds 1 januari 2016 Monika Rietveld als pastoraal
werker voor 2 dagen per week. Alle drie vinden ze het fijn om in een team te mogen werken en mede
hierdoor komt er een enorme energie vrij. Samen hebben ze ideeën genoeg om voor alle leden en
vrienden van de VGH passende activiteiten te ontwikkelen, om mooie vieringen te houden en om de
VGH de Kapel in Hilversum op de kaart te zetten.
Een statutenwijziging, die al jaren op de rails stond, vond daadwerkelijk plaats in de zomer van 2016.
De VGH bestaat nu niet langer alleen uit de besturen van de onderliggende kerkelijke gemeenten,
verenigingen en stichtingen, maar ook uit natuurlijke personen. Mensen kunnen nu rechtstreeks
lid/vriend worden van de VGH. De vereniging vrienden van de VGH is hiermee opgeheven.
De notaris vond het echter niet goed dat de leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente
Huizen-Hilversum en van de Remonstrantse Gemeente Hilversum als mede de leden van de afdeling
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Hilversum van Vrijzinnigen Nederland automatisch lid/vriend werden van de VGH. In de wet staat dat
iedereen zich persoonlijk op moet geven als door een statutenwijziging een ander
verenigingsverband ontstaat. Het bestuur heeft iedereen hierover een brief gestuurd en velen
hebben zich opgegeven als lid /vriend van de VGH. Er moet nog een verdere actie komen om dit “lid
worden van de VGH”, terwijl je al lid bent van de remonstranten, NPB/ Vrijzinnigen Nederland of de
Doopsgezinden af te ronden. In de praktijk blijkt dat door de statutenwijziging leden en vrienden
meer betrokken kunnen worden bij het reilen en zeilen van de VGH. Leden hebben stemrecht op de
Algemene Leden Vergadering.
Twee leden hebben belijdenis gedaan. Twee heel bijzondere vieringen. Beide traden toe tot de
Remonstrantse broederschap.
In mei vond een bestuurswisseling plaats. En niet alleen een bestuurswisseling, maar ook een
uitbreiding van het aantal bestuursleden. Het oude bestuur dat slechts uit 3 personen bestond, wist
5 personen te werven voor een nieuw bestuur. Hierdoor is er een grotere bestuurskracht gekomen
en kunnen enkele noodzakelijke verbeteringen uitgevoerd worden.
Wat bleef is ons bijzondere kerkgebouw. Het is een heerlijk huis voor onze vieringen en andere
activiteiten, maar geeft door de houten constructie en de ouderdom ook veel zorgen. Wat is het dan
weer leuk om op Openmonumentendag de deuren voor iedereen open te zetten, zodat al die
mensen, die naar eigen zeggen ‘er altijd maar langs komen’, eindelijk eens kunnen zien wat er in dat
houten gebouw nu allemaal gebeurt.
Wie gelukkig ook bleven zijn onze trouwe musici. Rob van Roon, die als geen ander ons op het orgel
kan begeleiden en Annet Kloppert, die dat op de vleugel doet. Ook kunnen we niet meer zonder onze
koster Toon Heuwekemeijer. Hij zorgt altijd weer dat alles klaar staat. Ook regelt hij de verhuur.
Bovendien ontvangt hij alle controleurs(lift, alarm) en onderhoudsvaklieden.
Voor de derde keer werd er een vredespaal geplaatst. Dit keer ontving Tukkie Tuk, welzijnswerker in
Hilversum Oost hem uit handen van Pastoor Jules Dresmé, die hem het jaar ervoor had gekregen.
Door de vredespaal ontstond er een intensief contact met Tukkie Tuk, waaruit het plan voortkwam
om van Hilversum Oost een vreedzame wijk te maken.
Ook nieuw was het contact met de buurtcoördinator van de gemeente Hilversum voor de wijken
Boomberg en Trompenberg-Zuid.
In de Kapel werd een kerstborrel gehouden voor buurtbewoners, die druk bezocht werd.
Met steun van de innovatiesubsidie van Vrijzinnigen Nederland werd een begin gemaakt met de
regionale samenwerking van de vaak kleine vrijzinnige gemeenten tussen Vecht en Eem. Op 22
oktober was een eerste zeer succesvolle ontmoeting in de Kapel. Het project krijgt een vervolg in
2017.
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Leden
NPBVH
Per 1-1-2016
Overleden
Bedankt
Nieuw
Per 1-1-2017

Vrienden
van de
Kapel

Rem.
Doopsgez.
Gemeente Gemeente

Totaal
VGH

64

57

73

26

220

4
3
1

4
2
2

5
-

1
6

13
6
9

58

53

68

31

210

NB Tabelindeling is van voor de statutenwijziging

Voorgangers
In augustus 2015 werd ds. Tom Rijken bevestigd als predikant en in januari 2016 verwelkomden wij
Monika Rietveld als pastoraal werker. Samen met ds. Peter Korver bestaat ons team van pastores nu
uit drie personen in een deeltijd aanstelling en met ieder eigen aandachtsgebieden. Voor Peter
Korver zijn dat de gesprekskringen, Kapel Nieuws, regionale samenwerking, voor Tom Rijken het
samenstellen van het programma van De Kapel en de diaconie en voor Monika Rietveld het
bezoekwerk en de meditatiebijeenkomsten. In een maandelijks overleg wordt het werk goed op
elkaar afgestemd.
Ds.Ruud Mulder, geestelijk verzorger in TerGooi, is doopsgezind predikant. De VGH is zijn thuishaven.

Het Kapelkoor
Het Kapelkoor heeft zo’n 20 leden. De dirigent is Annet van Tol en Annet Kloppert begeleid het koor
op de vleugel. Het koor oefent elke woensdagavond en zingt zes keer per jaar in een viering.

Activiteiten: Vieringen
Iedere zondag is er een viering. Op de eerste zondag van de maand is de viering meestal iets anders.
Een groep gemeente leden werkt er aan mee, er is een bijzondere gast of het is een herbergdienst.
Eén keer in de maand is er op vrijdagavond: Even op adem komen. Een licht meditatief moment van
een half uur. Voorafgaand is er een maaltijd. Dit wordt voorbereid door een vaste groep leden.
Ook is er één keer in de maand op vrijdagavond een meditatie, die wordt voorbereid door één van de
voorgangers.

Activiteiten: Lezingen en cursussen
Er waren zowel in het voorjaar als in het najaar Kapellezingen. In het najaar was het thema: Verhalen.
De lezingen worden goed bezocht.
Zondagmiddag 19 november was er een verhalenevent met een verhalenvertelster.
Er is een bijbelcursus, door Tom of Peter voorbereid.
In het najaar startte een nieuwe oriëntatiekring met 9 deelnemers.
Het team voor de contactmiddagen organiseerde 4 middagen met een lezing over een licht
onderwerp. De middagen werden gemiddeld door 20-25 mensen bezocht. In de zomer waren er 3
theemiddagen die door de voorgangers verzorgd werden.
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De boekenkring kwam elke zes weken bij elkaar om een theologisch/filosofisch boek of een deel
ervan te bespreken.
De museumkring bezocht af en toe een tentoonstelling.
De ‘jonge gezinnen’kring wordt ouder, maar is nog altijd een hechte groep.

Teams
In het najaar zijn alle teamvertegenwoordigers bij elkaar geweest om de onderlinge coördinatie goed
af te stemmen. In de zomer was er voor alle mensen die zich vrijwillig en professioneel inzetten in de
Kapel een gezamenlijke maaltijd. Die kon in de tuin plaats vinden, wat het extra feestelijk maakte.
Aandachtteam
In 2016 waren 16 contactpersonen actief. In 2014 waren het er nog 18. Persoonlijke redenen
noopten een paar contactpersonen om met pijn in het hart te stoppen.
Contactpersonen geven zo goed mogelijk aandacht aan de meest kwetsbaren binnen onze
Kapelgemeenschap door het afleggen van bezoekjes of het onderhouden van contact via telefoon of
mail. Als wij van één van onze predikanten horen dat iemand extra aandacht nodig heeft, stellen wij
alles in het werk om daar gevolg aan te geven.
Monika Rietveld staat het team bij en treedt op als contactpersoon van de 16 contactpersonen. In
2016 hadden we gemiddeld 215 leden/vrienden. Daarvan heeft iets meer dan de helft een
contactpersoon. De mensen buiten Hilversum hebben doorgaans geen contactpersoon. Er zijn
(meestal jongere) gemeenteleden die een contactpersoon niet nodig vinden.
Aan het eind van het verslagjaar is Uschi Postma gestopt met haar coördinerende taken. Zij blijft
gelukkig wel contactpersoon. Annemiek van Baalen is bereid gevonden de plek van Uschi in te
nemen.
Monika, Annemiek en Tineke hebben een paar keer per jaar en zo nodig vaker contact over het reilen
en zeilen van het team. In het voorjaar en in het najaar waren er, zoals te doen gebruikelijk,
bijeenkomsten van alle contactpersonen, waarbij het uitwisselen van ervaringen centraal staat.
In het voorjaar hebben we onder leiding van Monika gesproken over het thema “Pastoraat, een taak
van voorgangers en gemeente”.
In het najaar heeft Ruud Mulder, geestelijk verzorger in het Tergooi Ziekenhuis Blaricum, verteld over
zijn werk.
Zo mogelijk bezoeken contactleden oefen- en ontmoetingsdagen voor contactpersonen, zoals de
jaarlijkse landelijke contactledendag van de Remonstranten, die in 2015 en 2016 in de Kapel
plaatsvond.
Een taak van het aandachtteam is ook om de kanselbloemen van de zondagochtendvieringen te
verdelen onder bijzondere jarigen (een veelvoud van 10 en 85+); aan leden die vreugdevolle of juist
moeilijke tijden meemaken en aan leden, die de dank van de gemeenschap verdienen door hun
inzet. De contactpersonen ontvangen een mail, als één van hun leden bloemen krijgt en brengen hen
zo mogelijk zelf die bloemen.
Ook het rondbrengen van de Kerstplantjes wordt jaarlijks grotendeels door de contactpersonen
gedaan.
Tineke Heida
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De breiclub (gestart in 2014) heeft in 2016 alle eigen records overtroffen: 47 sjaals, 22 mutsen, 8 paar
sokken, 5 vesten, 4 truien en een babydeken! Vaak in strepen, omdat je zo makkelijk al die resten
wol kon gebruiken, die we cadeau kregen.
Alles voor de daklozen in Amsterdam, doorgegeven via Caroline de Groot, ons voormalig VGH-lid, nu
straatjurist in Amsterdam. Daarvoor waren wij met 12-14 vrouwen bijna elke donderdag in
Westerheem bij elkaar en hadden een gezellige middag met thee, koekjes en bijna non-stop praten
met elkaar, en dan ging het niet alleen over breien. Onze leeftijd? Tussen 72 en 99 jaar!
Het breiseizoen ging weer van september tot/met mei. In de zomermaanden reden we weer 2 keer
naar een terras in een bos of tuin en genoten zo van de zomer. En een keer waren we op het terras
bij vliegveld Hilversum. Hiervoor kregen we hulp van 1-2 chauffeurs van de VGH.
Uschi Postma
Diaconieteam
In 2016 heeft het diaconieteam, met raad en daad bijgestaan door ds. Tom Rijken, een flink aantal
projecten financieel kunnen ondersteunen.
In 2015 zijn we afgestapt van de 3 jaarlijkse (lokaal/regionaal, landelijk en internationaal) projecten
en houden we ons bezig met meerdere, vooral kleinschalige projecten, waarbij we erg letten op
projecten met weinig overhead kosten. Soms worden projecten aangedragen door leden van de
Kapelgemeenschap.
Als het even kan vragen wij iemand van het project om tijdens een zondagsviering een presentatie te
geven over het project in de vorm van een toelichting, al dan niet met beeldmateriaal.
Lukt dat niet dan komt er een uitgebreide beschrijving van het project in Kapelnieuws.
We kunnen niet anders zeggen dan dat de Kapelbezoekers grote betrokkenheid tonen bij de
projecten, gezien de opbrengsten van de extra collectes. Ook in dit verslagjaar kwamen er voor onze
projecten gelden binnen van derden en van Kapelleden en –vrienden die niet in staat zijn om de
zondagse vieringen bij te wonen. In 2016 hebben wij geen financiële bijstand hoeven te verlenen bij
noodsituaties van leden of vrienden.
Zo’n twee keer per jaar werkt het team mee aan een viering van brood en wijn.
Voor de financiële verantwoording van de diaconiegelden verwijs ik graag naar het financieel verslag
van de diaconie.
Tineke Heida
Wees Welkom Team
Het wees welkom team staat elke zondag klaar met mensen die iedereen in de hal welkom heten en
anderen die koffieschenken. Ook bij de Kapellezingen en andere grote evenementen wordt voor de
inwendige mens gezorgd. Het team is heel blij met de veranderingen in de keuken, waardoor het
makkelijker is om voor grote groepen een drankje in te schenken.
Omdat veel mensen op de zondagochtend een dubbelrol (bijv. iemand schenkt de ene zondag koffie
en is de andere zondag collectant)vervullen, is het altijd een hele klus om het rooster voor de
zondagochtend kloppend te maken. Gelukkig zijn er op zondag altijd mensen die even willen
bijspringen.
Vieringenteam
Dit team is in 2016 gestart. De standaardliturgie is in kleine brokjes met elkaar besproken. Al pratend
zijn er wijzigingen voorgesteld en in de diensten uitgeprobeerd. Zo worden de kanselbloemen nu
door de predikant afgekondigd in de dienst en de kaars wordt aangestoken door iemand, die
toevallig op zondag in de kerk is.
De kerstdiensten en het preekrooster zijn besproken.
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Collectantenteam
In de viering op zondag zijn er twee collectes, de eerste (het zakje) voor eigen werk en de tweede (de
schaal) voor de diaconie. Er zijn ook speciale diaconale projecten, die door het diaconie team bepaald
worden. In 2016 zijn er wat wisselingen in het collectantenteam geweest. Marijke de Groot is kort
collectant geweest, in mei 2016 is zij voorzitter geworden van het VGH-Bestuur. In oktober 2016
overleed Jan Bennebroek Evertsz na een langdurige ernstige ziekte. Hij was vele jaren een trouw
collectant, met een groot doorzettingsvermogen. In oktober meldden zich vier nieuwe collectanten:
Jeantine en Cees van den Heuvel en Annemiek en Wim van Baalen. Trieja van der Wijst meldde zich
ook om in 2017 te starten. We waren toen weer met zes groepen van twee en één reserve collectant.
In april 2016 was de jaarvergadering, bijgewoond door Monika Rietveld en Annet Kloppert.
Het Collectanten Team functioneert goed.
Hanneke Tuk
Programmateam
Na jaren zonder te hebben gezeten heeft Tom Rijken weer een programmateam weten te starten. Zij
hebben samen het programma voor het najaar en het programma voor 2017 gestalte gegeven. Elk
half jaar wordt er een folder gemaakt, waarin alle activiteiten staan.
Muziekteam
Er hebben 10 concerten plaatsgevonden. Het aantal bezoekers neemt toe. Het plan is om het
komend jaar alles iets strakker en efficiënter te organiseren. De muzikanten willen vrijwel allemaal
graag weer terug komen en nieuwe melden zich geregeld aan.
Kunstteam
Ook kunstenaars vinden het prettig om hun werk ten toon te stellen in de Kapel. Het kunstteam
zoekt echt werken die in de Kapel passen en toch heel divers zijn.
Exposities in de Kapel in 2016.
Januari
aquarellen van Jeantine en Cees van den Heuvel
Februari tot half april
schilderijen van Babette Wentinck
Mei tot september
werk van Jeantine en Cees van den Heuvel (Somaliërs)
September tot januari
schilderijen van Ad van der Lugt
Rond de jaarwisseling 16/17 etsen/lithografieën van Joke Struik
Joke Ubbink
Beheerteam
In 2016 werd achterstallig onderhoud aan de Kapel uitgevoerd en tevens werd een Lange Termijn
Onderhouds-Plan (LTOP) tot stand gebracht.
Het achterstallig onderhoud betrof het in twee fasen weer aanbrengen van goten en hemelwaterafvoeren naar de bestaande afvoerputten. Daardoor kan verdere aantasting door vocht van het
gebouw worden voorkomen. Ook de plassenvorming rond het gebouw wordt op die manier
voorkomen.
Het mechanisch ventilatiesysteem werd weer tot functioneren gebracht.
De keuken-renovatie werd in samenhang met het voldoen aan de bijgestelde brandweer-eisen
gerealiseerd met medewerking van de Keukengroep.
Op basis van een inspectierapport van Monumentenwacht werd een bescheiden subsidie
aangevraagd en verkregen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor het onderhoud van het gebouw.
Er werd een LTOP voor de komende 6 jaar gemaakt met een bijbehorende kostenraming.
Voorbereidingen voor houtwormbestrijding en buitenschilderwerk voor de komende 6 jaar werden
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getroffen.
Maarten Pannevis
Tuinteam
Een klein team, dat veel werk verzet. Er werd gewied, gesnoeid en geplant. Er is nieuw grind
gekomen en dat moest bladvrij blijven. Het team is bezig met een plan voor een stiltetuin.
Communicatieteam
Het is rustig bij de redactie van het Kapelnieuws.
Afgelopen jaar is de samenstelling iets veranderd: Wil Keller is gestopt en Marlies Kluit is vervangen
door Karel Nak voor in ieder geval twee jaar.
De naam is aangepast van De Kapelnieuws naar Het Kapelnieuws. De oplage is met 50 verminderd en
met ingang van 2017 is er weer een volledig gevulde advertentiesite met dank aan Gijs IJsel Smits
Karel Nak
De website wordt verzorgd door Paul Delcour. Tim Steen coördineert als bestuurslid
het team communicatie en heeft een plan van aanpak online communicatie geschreven. Tim zorgt
ervoor dat de Kapel op de social media actief is. Op facebook zijn er 300 likes.
Tom Rijken verzorgt de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief.
Team financiën
Wat zouden we zijn zonder een team financiën? De penningmeesters vormen samen dit team, dat
verantwoording aflegt bij het agendapunt: financiën. Maar het dagelijkse en misschien wel
belangrijkste werk(inboeken en betalen van rekeningen) wordt verzet door Anneke van den Berg.

Algemeen bestuur
Kerkenraad Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o.
Annemieke van der Poel, Annet Kloppert, Jos Beutler, Marlies Kortenoever, Peter Korver, Gijs van
IJsel Smits
Bestuur Vereniging voor Vrijzinnigen NPB afd. Hilversum
Feiko Prins, Joke Ubbink- van Andel, Cees van der Wijst, Uschi Postma-Laabs
Kerkenraad Doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum
Alfred van Rappard (tot nov 2016), Marike Spanjaard, Anne de Jong, Tineke Heida( vanaf nov. 2016)
Vrijzinnig Protestantse JeugdRaad
Feiko Prins, Richard Lauwaars, Marijke Broekhuijsen
Stichting de Opbouw
Feiko Prins, Cees van der Wijst
Stichting Onze Kerk
Gini Bakker-Boneschansker, Feiko Prins, Cees van der Wijst
D. Kapellestichting
Annemieke van der Poel, Gijs van IJsel Smits
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Vertegenwoordigingen
Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum
Feiko Prins
Raad van Kerken Hilversum
Cees van der Wijst

Hilversum, 1 mei 2017, Marlies Kortenoever
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