VGH de Kapel
Jaarverslag 2017
Achteraf bekeken lijkt 2017 voor VGH de Kapel een rus@g jaar. Geen wisselingen bij de voorgangers,
geen wisseling bij andere func@onarissen, geen bestuurswisseling.
Maar dan komen de verslagen van de teams en worden alle uitgaves van het Kapelnieuws erbij
gehaald en zien we als bestuur wat er weer ontzeGend veel gebeurd is. Elke zondag een viering,
door de week cursussen, lezingen, medita@eve bijeenkomsten en concerten. En dan wat verder weg
van ons mooie gebouw : een vredespaal in de Hilversumse Meent, een fes@val van Vertrouwen in de
kerk van het Apostolisch Genootschap en heel veel pastorale bezoeken.
Kortom VGH de Kapel bruiste in 2017 aan alle kanten.
Dank voor uw inzet en inspira@e en veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
Het bestuur
Marijke de Groot, voorziGer
Gijs van IJsel Smits, penningmeester
Marlies Kortenoever, secretaris
Annet Kloppert
2017
Veel ac@viteiten gaan gewoon jaar in jaar uit maar door. Ze horen erbij. Trekken nieuwe mensen,
veranderen iets van opzet, maar blijven soms ook gewoon wat ze zijn. De leden van de boekenkring
blijven lezen, het team Even Op Adem Komen verzorgt elke maand een medita@e met voorafgaand
een maal@jd, iedere zondag staat na de dienst de koﬃe klaar en ga zo maar door.
Maar 2017 kent ook een aantal heel bijzondere momenten.
Zo vieren we eind maart dat het gebouw 60 jaar als kerk wordt gebruikt en dat de Remonstrantse
Gemeente Hilversum e.o. 75 jaar bestaat. Marijke Broekhuijsen voert met enkele medespelers
waaronder Chris@en de Kok het door haar geschreven toneelstuk Arminius op. Bijzonder om op deze
manier bij het begin van de remonstrantse beweging s@l te staan.
Nog een jubileum en wel van het Kapelkoor. Dat bestaat al weer 10 jaar. Het wordt gevierd met een
feestelijk concert op zondag 7 mei.
In 2017 is gestart met het project Gast aan Tafel. Een @ental leden van de VGH is gekoppeld aan een
gezin of individu die als vreemdeling in Hilversum is komen wonen. Door af en toe samen te eten,
leer je elkaar kennen en krijgen de mensen die in Hilversum zijn komen wonen hier ook wat gewone
contacten. Het Gast aan Tafel team organiseerde bovendien twee keer een groot eeWes@jn in de
Kapel. Het project is in ontwikkeling, maar nu al een succes.
Het plaatsen van vredespalen (de Kapel, de Vituskerk, buurthuis st Joseph) begint iets vertrouwds te
worden in Hilversum. Het is een zwaan-kleef-aan gebeuren, waaraan nu de burgerlijke gemeente
Hilversum ook mee gaat doen. Er is in 2017 in Hilversum een vredesweek met workshops, een
debatmiddag voor scholieren, en een vredeswandeling. De inbreng van VGH de Kapel is groot, al
komt dat niet overal tot ui@ng. De vredespaal wordt geplaatst bij de Daltonschool in de Hilversumse
Meent, omdat het een vreedzame school is. De plaatsing is een grootse happening. De paal wordt in
aanwezigheid van burgermeester Broertjes en kinderburgermeester Willemijn de Groot onthuld. Tot
slot is er een gesponsorde lunch voor alle leerlingen van de school.

Als laatste noemen we op deze plaats het fes@val van Vertrouwen. Op zaterdagmiddag 7 oktober
kunnen leden van het Soeﬁcentrum, het Apostolisch genootschap, het Humanis@sch verbond en de
Kapel een middag lang luisteren naar verhalen over vertrouwen en liederen gezongen door het
Apostolisch jongerenkoor. Natuurlijk was er ﬂink reclame gemaakt, zodat er ook mensen van buiten
eerder genoemde groepen aanwezig waren.
Er zijn ook al@jd zaken die niet de uitkomst hebben die je hoopt. Zo is er na een prach@ge
startbijeenkomst in december 2016 eigenlijk weinig terecht gekomen van samenwerking met de
buurt. Er is overleg geweest en er zijn plannen gemaakt, maar het lukt niet om de bewoners uit de
buurt met speciale ac@viteiten bij elkaar te brengen in de Kapel. Hoewel er komen juist weer veel
buurtbewoners naar de concerten.
Ook de regionale samenwerking tussen de vrijzinnige gemeenten is op een laag pitje blijven steken.
Er worden gemeenteblaadjes over en weer gestuurd en een aantal voorgangers werkt intensief
samen, maar daar blij^ het bij.
Bestuur
Het bestuur van VGH de Kapel bestaat nog maar uit 4 personen. Tim Steen hee^ Hilversum verlaten
om zijn droom: een camping in Frankrijk beheren, waar te kunnen maken. Het bestuur hee^ geen
vervanger voor hem kunnen vinden.
Het bestuur kwam 5 keer bij elkaar. De vergaderingen zijn steeds gedeeltelijk samen met de
voorgangers. Ook was er een “polder”middag om met elkaar te bespreken waar we staan in het
beleidsplan dat op de ALV is aangenomen.
Het Algemeen Bestuur (beide kerkenraden, bestuur NPB en besturen van bij de VGH behorende
s@ch@ngen) komt twee keer per jaar bij elkaar.
We proberen zoveel mogelijk met teams te werken: een groepje leden die een onderdeel van het
grote VGHgebeuren voor zijn of haar rekening neemt. Er zijn onderhand wel zo’n 20 teams. Sommige
hebben zelf een verslag geschreven van hun bezigheden.
In de herfst is er een vergadering van vertegenwoordigers van de teams om gezamenlijk beleid uit te
s@ppelen. In de zomer is er een informele ontmoe@ng voor alle teamleden.
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Per 1-1- 2016 waren er 220 leden
Er zijn drie leden met een dubbellidmaatschap
Eén persoon hee^ belijdenis gedaan en is lid van de Remonstrantse Broederschap geworden
Ledenadministra@e

De ledenadministra@e is in de loop van het jaar door een nieuw lid overgenomen. Behalve het
drukken van de adreswikkels en enveloppen dat blij^ bij Jan Winkel, die jaren en jaren de
ledenadministra@e hee^ gedaan.
Voorgangers
Ons team van pastores bestaat uit drie personen. Allen hebben een deel@jd aanstelling (totaal 1,30
^e) en ieder hee^ eigen aandachtsgebieden. Voor Peter Korver zijn dat de gesprekskringen,
Kapelnieuws en veel zondagse vieringen, voor Tom Rijken het samenstellen van het programma van
De Kapel en de diaconie en voor Monika Rietveld het bezoekwerk en de medita@ebijeenkomsten. In
een maandelijks overleg wordt het werk goed op elkaar afgestemd.
Toevallig zijn zowel Tom Rijken als Peter Korver toe aan studieverlof. Beide nemen in 2017 de hel^
van de hen toegewezen @jd op en zijn om de beurt zes weken afwezig. Ds. Rijken verdiept zich in
vrijzinnigheid en ds. Korver in de viering van het avondmaal.
Vanaf september tot februari 2018 is er een stagiaire van het Remonstrantse seminarium.
Ds. Ruud Mulder, geestelijk verzorger in TerGooi, is doopsgezind predikant. De VGH is zijn thuishaven.
Koster
Kerk en koster zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn dan ook niets zonder onze koster,
Toon Heuwekemeijer. Hij is er al@jd om alle leveranciers en controleurs te ontvangen. Hij zorgt dat de
kerkzaal tot in de puntjes in orde is voor elke viering, of andere ac@viteit. En hij doet nog tal van
andere zaken, waarvan sommige echt niet tot de taak van koster behoren.
Hij regelt ook de verhuur. Door zijn gastvrijheid komen huurders terug. In 2017 is de Kapel dan ook
weer vaker verhuurd dan in 2016. Vooral voor concerten en voor afscheidsbijeenkomsten na
overlijden.
Vieringen
Elke zondag is er een viering. Het vieringenteam evalueert de diensten en komt met nieuwe ideeën.
Ook de standaardliturgie wordt hier besproken en vastgesteld. Er zijn heel veel bijzondere diensten.
In ieder geval al@jd op de eerste zondag van de maand. Diensten die er dit jaar uitspringen: de roze
zondag met medewerking van twee leden van “wijdekerk”, en de wandeldienst, een korte dienst, die
gevolgd wordt door een wandeling in het Corversbos. Ook de Dienst met Carel ter Linden, die eigen
gedichten voordroeg met Mirjam Karres op de vleugel is bijzonder.
In de s@lle week is er elke dag een vesper. Deze vespers worden voorbereid door groepjes leden. In
de maanden juli en augustus zijn er diensten met de Lutheranen. Twee diensten zijn in de Lutherse
kerk.
In overleg met de predikanten wordt door twee leden het preekrooster samengesteld.
Het Kapelkoor o.l.v. AnneGe van Tol verleent 6 keer per jaar haar medewerking aan een dienst.
De muzikale begeleiding wordt verzorgt door Annet Kloppert op de vleugel of Rob van Roon op het
orgel.
Op vrijdag zijn er twee keer in de maand medita@eve vieringen. Eén keer verzorgt door het team Even
Op Adem Komen en één keer door de pastoraal werker.

Lezingen, cursussen
Programmateam
Het programmateam func@oneert ook dit jaar goed. Zij geven samen het programma voor het najaar
2017 en het voorjaar 2018 gestalte. Elk half jaar wordt er een folder gemaakt, waarin alle ac@viteiten
staan. Het vereist een nauwe samenwerking met de drukker om alle informa@e in de juiste vorm en
kleur gedrukt te krijgen. Daarnaast wordt er volop gebruik gemaakt van overige (digitale) media om
het programma onder de aandacht te brengen. (Annemieke van der Poel)
Het thema van het eerste halkaar was muziek. Sommige lezingen trekken heel veel publiek, andere
minder. Persberichten over de lezingen worden helaas niet al@jd geplaatst in de plaatselijke krant.
Het contactmiddagenteam hee^ vier middagen georganiseerd en de kersthigh tea. De middagen
worden steeds minder goed bezocht. De groep voor wie de middagen bestemd is wordt kleiner en
persberichten worden niet geplaatst. De kerst high tea is weer heel inspirerend en wordt goed
bezocht.
De voorgangers organiseren een aantal cursussen en kringen ( o.a. Bijbel Centraal, oriënta@ekring).
Samen met het Humanis@sch verbond organiseren we een cursus van prof. Laurens ten Kate over de
verbeelde “God”, de beeldende mens.
Teams
AandachGeam (pastoraat)
In 2017 zijn er 15 contactpersonen ac@ef. In 2016 waren het er nog 16. Het stoppen met het werk
hee^ alles te maken met lee^ijdsongemakken die vroeg of laat hun intrede doen. We hebben dan
ook dringend behoe^e aan nieuwe contactleden.
Contactleden 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 hee^, 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 15 contactpersonen.
Samen met Annemiek van Baalen en Tineke Heida bereidt Monika 1 of 2 keer per jaar bijeenkomsten
voor van alle contactpersonen, waarbij ervaringsuitwisselingen meestal centraal staan. Soms wordt
een spreker uitgenodigd en/of een speciﬁek thema aan de orde gesteld.
In het verslagjaar hebben we alleen in het voorjaar een lunchbijeenkomst gehouden. De lunch werd
aangeboden door Monika. Tijdens de lunch vond de uitwisseling van de persoonlijke ervaringen
plaats. Deze bijeenkomst werd erg gewaardeerd en wordt daarom in 2018 weer gepland.
Zo mogelijk bezoeken contactleden oefen- en ontmoe@ngsdagen voor contactpersonen, zoals de
jaarlijkse landelijke contactledendag van de Remonstranten, die in 2017 in de Kapel plaatsvond en
het Hilversumse contactorgaan Ouderen Pastoraat.
Het jaarlijkse “Kerstplantje” voor leden/vrienden 80+ bestond dit jaar uit een potje met 3 hyacintjes,
een zinboekje over Vrede en wat Kerst chocoladebolletjes, prach@g ingepakt door De Bloemerij, onze
min of meer vaste leverancier van de Kerstplantjes.
(Tineke Heida)

Diaconieteam
In 2017 hee^ het diaconieteam, met raad en daad bijgestaan door ds. Tom Rijken, weer mooie
projecten ﬁnancieel kunnen ondersteunen. We willen hierbij niet nalaten u allen te bedanken voor de
grote vrijgevigheid die hierbij aan de dag is gelegd.
Het is bijzonder ﬁjn om dit werk te doen als blijkt dat Kapelbezoekers zo’n grote betrokkenheid tonen
bij de projecten, gezien de opbrengsten. Ook in dit verslagjaar komen er voor de projecten gelden
binnen van derden en van Kapelleden en -vrienden die niet in staat zijn om de zondagse vieringen bij
te wonen. In 2017 hebben wij geen ﬁnanciële bijstand hoeven te verlenen bij noodsitua@es 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 en een overzicht van de projecten die
ondersteund zijn, verwijs ik graag naar het ﬁnancieel verslag van de diaconie.
(Tineke Heida)
Breiclub
Ook in 2017 komt de breiclub elke donderdag-namiddag bij elkaar om pratend en thee drinkend te
breien en met succes:
Naast 41 dassen, vele mutsen en handschoenen ook 15 truien of vesten en 15 paar sokken.....
En dat, terwijl we in de lente enkele weken moesten onderbreken, want Westerheem werd
verbouwd. De breiwerken, die klaar zijn gaan naar dakloze mensen in Amsterdam.
In juni, juli en augustus was weer zomerpauze en organiseerden we weer elke maand een tuinterrasbezoek, als laatste in de nieuw geopende tuin van het Singer-museum in Laren.
Zoals in de vorige jaren verwerkten we weer veel resten wol, die kennissen, vrienden en familie ons
brachten. Aanvullend konden we dit jaar ook meer nieuwe wol kopen dankzij een geldcadeau aan de
breiclub. 2 leden moesten wegens verhuizing de club verlaten, we zijn nu meestal met circa 10
vrouwen. (Uschi Postma)
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.
Waar mogelijk ondersteunt het WWteam de koster.
Collectanten team
Zoals iedereen weet, die zondags de viering in de Kapel meemaakt, wordt er door twee collectanten
gecollecteerd. De opbrengst van het zakje [eerste collecte] is bestemd voor het eigen werk van de
VGH. De opbrengst van de schaal [tweede collecte] is bestemd voor de Diaconie. Door het jaar heen
zijn er extra collectes voor een door de Diaconie vastgesteld doel. Op kerstavond wordt er met
dubbele bezesng gecollecteerd. Op 4 april 2017 is de jaarvergadering van de collectanten
bijgewoond door Ds. Tom Rijken, namens de predikanten, en Annet Kloppert, namens het VGH
bestuur. Op 7 juli 2017 kwamen alle teams op uitnodiging van het VGH bestuur bijeen, om @jdens een
maal@jd elkaar informeel te ontmoeten. Dit ini@a@ef wordt zeer gewaardeerd. Met alle collectanten
gaan we eenmaal per jaar uit eten. Daarbij zijn ook aanwezig de predikant, die de jaarvergadering in
april bijgewoond hee^, en Annet Kloppert. Op 5 september 2017 waren we in Lai Do in Kerkelanden.
Onderling overleg van collectanten over ruilen van diensten loopt goed.
(Hanneke Tuk)

KunsGeam
Het KunsGeam, bestaande uit vijf personen, hee^ ook dit jaar weer gezorgd voor exposi@es in de
kerkzaal. Drie professionele kunstenaars leenden hun werk uit en daarnaast zijn er één maand
favoriete schilderijen, etsen enz. ten toon gesteld die uit het bezit van de leden van het kunsGeam
zelf kwamen. Een zeer gevarieerd geheel.
De exposi@es in 2017:
-Joke Struik ets-linosnede’s enkele met haiku
-Elganan met werk op karton, op tex@el, acryl op doek, beelden (Anna’s) van
papier maché
-Elganan 4 schilderijen en de Anna’s
-Kunst uit het bezit van leden van het kunsGeam: diverse etsen, schilderijen, gemengde techniek
-Jan de Kort, pater/kunstenaar, uitvergrote composi@es in collagetechniek
(Joke Ubbink)
Muziekteam
Er hebben 9 concerten plaatsgevonden. Het aantal bezoekers neemt toe. Het team hee^ de
organisa@e verder geprofessionaliseerd. Er is een aparte folder van de concerten.
De Boekenkring
De Boekenkring bestaat uit twaalf personen. Er vindt af en toe een wijziging plaats in de
deelnemerslijst, maar velen van ons doen al een ﬂink aantal jaren mee. We kwamen negen maal
bijeen in de huiskamer van één van ons. De boeken die we bespreken zijn van ﬁlosoﬁsche,
maatschappelijke of theologische aard, terwijl er af en toe een goede roman tussen zit. Boeken die in
één bijeenkomst te behandelen zijn of die, zoals het Oerboek, een aantal besprekingen vereisen.
We lazen:
Het Oerboek van de mens
van Carel van Schaik en Kai Michel
Onbehagen
van Bas Heijne
Vrede kun je leren
van David Van Reybrouck en Thomas D’Ansembourg
Marc-Alain Ouaknin,
de joodse gids van deze @jd
van Chris@ane Berkvens – Stevelinck
De wereld van gisteren
van Stefan Zweig
(Joke Ubbink)
Beheerteam( TGB = Team Gebouw Beheer)
Met het gefaseerd uitvoeren van het Lange Termijn Onderhoud Plan wordt in 2017 een aanvang
gemaakt. De houtworm- en schimmel-bestrijding op de zolder wordt gerealiseerd (met dank aan een
aantal Syrische mannen uit het project Gast aan tafel die alle spullen van de zolder naar beneden
brachten en later alles weer omhoog sjouwden). Ook de vochtaantas@ng van het fundament wordt
verholpen.
De verroGe traptrede en staander van de buitentrap worden vernieuwd. De oﬀerte-aanvragen en
onderhandelingen voor het buiten-schilderwerk en de houtworm-bestrijding worden afgerond. In het
voorjaar van 2018 zal hiermee worden gestart. De vlonders en trapjes op de balkons werden
reeds aangepakt.
Alterna@even worden verkend voor het inspecteren van het torentje alsmede het eventuele
onderhoud daaraan.
Een opzet voor een Handboek Onderhoud Kapel wordt ter hand genomen, teneinde de overdracht
van werkzaamheden te faciliteren.
Externe fondsen worden benaderd voor bijdragen aan o.a. het onderhoud van de Kapel met succes,
al zijn de bijdragen soms bescheiden. (Maarten Pannevis)

Team interieur (@jdelijk)
Ook de binnenkant van de Kapel moet goed onderhouden worden. Boven vragen de zalen om een
opfrisbeurt en beneden ziGen er gaten in de gordijnen.
Dankzij een gi^ van het Doopsgezind Fonds Zuid Limburg kunnen er nieuwe gordijnen gekocht
worden voor de kerkzaal.
De erfenis die we van mw. Oerlemans krijgen en een gi^ uit het van der Poelfonds stellen ons in staat
om de bovenzalen en gang te laten verven en ook daar nieuwe gordijnen op te hangen.
Het schilderwerk vergt enige aanpassingen voor de ac@viteiten, maar het resultaat mag er zijn.
Tuinteam
Er wordt weer veel geschoﬀeld en gesnoeid. Een tuinman helpt af en toe. Het ontwerp voor de
s@ltetuin wordt goedgekeurd.
Communica@e team
Kapelnieuws
De redac@e bestaat uit 3 personen. Karel Nak hee^ deze taak @jdelijk overgenomen van Marlies Kluit
ivm studie.
Het afgelopen jaar hebben we gebruikmakend van de moderne technieken het Kapelnieuws zo
eﬃciënt mogelijk in elkaar weten te zeGen. Af en toe kibbelend over het toch wel las@ge Nederlands,
maar in goede harmonie kwamen we al@jd tot een resultaat, soms klagend waarom met bijzondere
dagen er toch geen gekleurde uitgave mag worden gedrukt, maar elkaar dan weer tot de orde
roepend met ….te duur!
Omdat de belangstelling voor een papieren maandblad afneemt, zeker voor buitenstaanders, worden
de meeste ar@kelen en mededelingen nu ook iedere maand geplaatst op de website.
(An van Poelgeest)
Digitale nieuwsbrief
Tweewekelijks of indien nodig vaker gaat er een digitale nieuwsbrief naar heel veel adressen. Er
worden steeds twee à drie ac@viteiten in aangekondigd.
Website
Met zijn allen proberen we om de informa@e op de website actueel en duidelijk te houden. Paul
Delcour zorgt steeds voor de technische realisa@e.
Film
Er is een nieuwe ﬁlm over het werk in VGH de Kapel. Hij is te zien op de website en een verkorte
versie staat op Facebook.
Facebook
Door het vertrek van Tim Steen zakte het aandeel van de Kapel op de social media in. Gelukkig is er
iemand gevonden, die de Kapel op facebook weer op de kaart hee^ gezet.
Kerkbrink
In het blad van de Protestantse kerk Hilversum hebben wij een halve pagina. Iedere maand plaatsen
we daar onze ac@viteiten.
Team Financiën
De spil van dit team is de onze boekhouder/administrateur: Anneke van den Berg. Ook de
penningmeester van de VGH en tevens penningmeester van de remonstrantse gemeente verzet veel
werk. De andere penningmeesters ondersteunen hen. De KKA verzorgt onze jaarrekeningen.

Denomina@es
Doopsgezinde gemeente Huizen-Hilversum
De Kerkenraad bestaat uit Marike Spanjaard (voorziGer), Tineke Heida (secretaris), Anne de Jong
(penningmeester) en Anneke van den Berg (ambtelijk boekhouder).
Als gevolg van de mogelijkheden van digitale communica@e komen we maar 3 x per jaar bijeen en
handelen dan wel een waslijst aan agendapunten in een avond af. Wat passeert er dan zoal de revue?
Ca. 2 x per jaar wordt een archiefvraag gesteld, hetzij door een familie hetzij t.b.v. een onderzoek.
Eens per jaar organiseren we een Mennomaal@jd voor de hele Kapelgemeenschap. We dragen ons
steentje (raad en daad) bij aan de regionaal samenwerkende Doopsgezinde Gemeenten en wonen 2 x
per jaar de landelijke (Algemene Doopsgezinde Sociëteit) ledenvergaderingen bij.
Eens in de 7 jaar is een Ringgemeente aan de beurt om een Ringdag te organiseren. Dit jaar vond
deze plaats op 23 april in de Kapel; bijdragen leveren aan het Vredespaalproject, dat inmiddels
uitgegroeid is tot Vredesweek-ac@viteiten en een Kapelproject is. Bijdragen leveren aan
Doopsgezinde na@onale en interna@onale projecten (Wereldwerk).
(Tineke Heida)
Vrijzinnigen Hilversum, voorheen NPB/VH afdeling Hilversum
Het bestuur hee^ versterking gekregen van Paulien van Hessen. Met subsidie van de landelijke
organisa@e Vrijzinnigen Nederland hebben we twee projecten kunnen realiseren: Het Fes@val van
Vertrouwen en een deel van het ouderenwerk.
Het bestuur is dit jaar niet apart bij elkaar geweest. Wel wordt er gezorgd dat Hilversum aanwezig is
op landelijke vergaderingen en bijeenkomsten. Onze voorgangers nemen waar mogelijk deel aan het
convent.
(Feiko Prins)
Remonstrantse Gemeente Hilversum e.o.
De kerkenraad van de remonstranten is niet bij elkaar geweest. Wel is er een afvaardiging naar de
landelijke vergaderingen gegaan. Aan de grote landelijke publiekscampagne van de Remonstranten
hebben wij niet veel, omdat we onderdeel zijn van de VGH.
Wel waren we blij met de mogelijkheid om het geld dat bestemd was voor de landelijke afdracht in
eigen kring te kunnen inzeGen voor ledenwerving.
Vanwege beperkte liquide middelen vraagt de ﬁnanciële posi@e van de remonstranten in Hilversum
onze aandacht. De ﬁnanciële reserves ziGen verstopt in het gebouw. Het Algemeen Bestuur van de
VGH hee^ nu een werkgroep eigendom gebouw ingesteld die gaat uitzoeken of er niet andere
mogelijkheden zijn.
Peter Korver, remonstrants predikant, neemt deel aan het convent.

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, Paulien van Hessen
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