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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 zo spoedig mogelijk op via:
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!

Erkend door de Belastingdienst als ANBI. Geregistreerd als kerkgenootschap bij de KvK onder nummer 34368766.

Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag, The Netherlands; +31 (0)6 137 006 82; secretariaat@dequakers.nl
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UITNODIGINGEN EN AANKONDIGINGEN
•
•
•
•

•
•
•
•

Vergadering van de Landelijke Commissie donderdag 11 april van 19:00 – 22:00 uur. Locatie:
Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort. Toegankelijk voor alle leden van het
genootschap. Zie ook de beknopte agenda.
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/
Op zaterdag 13 april organiseert de SP een Vredesdag in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daarbij
worden diverse relevante onderwerpen van oorlog en vrede behandeld en de vraag gesteld hoe
internationale solidariteit vorm te geven. Zie ook https://doemee.sp.nl/vredesdag
Kees Nieuwerth is een van de sprekers op het International Seminar "European Militarism" op 14
april 2019 van 11-17 uur in Amsterdam. De titel van zijn bijdrage zal zijn ‘Europe and Peace: Hard or
Soft Power, Armed or Just Peace?’Aanmelding en meer informatie via
oorlogisgeenoplossing@gmail.com
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.
Op zondag 26 mei zal Adeline Salomé Finkelstein postuum onderscheiden worden in Dieren. Zie
hieronder voor de volledige uitnodiging.

Op zondag 26 mei a.s. zal Adeline Salomé Finkelstein postuum onderscheiden worden door de het comité
voor erkenning van de Heldhaftigheid van joden die andere Joden hebben gerede gedurende de Shoah als
mede het B’nei B’rith wereld centrum (beide onderdeel van de organisatie B’nei B’rith) voor haar
verzetswerk tijdens WOII.
We nodigen ieder van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Adeline, geboren te Berlijn als dochter van een joodse vader, is na de Kristalnacht in 1939 maar Nederland
gekomen. Ze is daarbij geholpen door de Duitse Quakers. Adeline is door de Nederlandse Quakers geholpen
aan een onderkomen. Met name Miep Lieftinck heeft hier een belangrijke rol in gehad. Zij wilde graag weg
uit Europa en naar Australië emigreren. Helaas haalde de oorlog haar in. Toen de Duitse bezetting een feit
was, heeft ze o.a. geholpen om joodse kinderen te laten onderduiken en voedselbonnen te vergaren. Ze
heeft vrouwenkamp Ravensbrück overleefd en heeft na de WOII de Nederlandse nationaliteit gekregen.
Na de oorlog werd ze lid van het religieus genootschap van de Quakers.
De onderscheiding vindt plaats in Dierense Sjoel.
(gefaciliteerd door de DDS: Stichting De Dierense Sjoel)
Adres: Spoorstraat 36, 6953 BZ Dieren (nabij NS station Dieren)
(parkeren graag op de Ventweg)
De middag ziet er als volgt uit:
13.00 uur
Ontvangst met koffie en thee.
13.30 uur
Start met het programma en de uitreiking van de onderscheiding.
Het programma zal bestaan uit enkele sprekers en muziek
Hierna kunnen we nog gezamenlijk even napraten.
15.30 uur
Afronding van deze middag.
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We stellen het zeer op prijs als je/jullie vooraf aangeeft wel/ geen gebruik te maken van deze uitnodiging,
uiterlijk 23 mei in verband met de catering.
We hopen je/jullie daar te ontmoeten.
Contactpersoon: Hannah Salomé
hannah@sfdj.nl
M: 06 15966207

MINUTEN
Amsterdamse Maandvergadering
Minuten van de Samenkomst voor Zaken op 17 maart 2019
Vossiusstraat 20, 1071 AD Amsterdam
Aanwezig: Thea Droog, Reiny Struik, Hans Weening, Jan de Winter, Marianne IJspeert (schrijver)
Afwezig met kennisgeving: Christopher Beck, Dick Meijaard, Marie-José Wouters
Minuut 19/6: Opening
Vanuit de stilte leest de schrijver vraag Micha 6:8 uit De Leidsche Vertaling:
U is meegedeeld, o mensch, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: Niets dan recht doen, vroomheid
liefhebben en ootmoedig wandelen met Uw God.
Minuut 19/7: Financiën AMV
Wij keuren het financieel jaarverslag 2018 goed en verlenen de penningmeester decharge. Wij keuren de
begroting 2019 goed, inclusief giften aan de Regenboog en het werk van de Tjallingii’s.
Minuut 19/8: Functies binnen de AMV
Wij stellen de functies vast volgens het bijgevoegde schema.
Deurwacht maart – september 2019
24-03: Loes
31-03: Marianne en Dick (inwerken)
07-04: Marianne
14-04: Philippe
21-04: Thea
28-04: Loes
05-05: Thea (i.p.v. Marianne)
12-05: Philippe
19-05: Dick
26-05: Loes
02-06: Marianne
09-06: Philippe
16-06: Marianne (i.p.v. Thea)

23-06: Loes
30-06: Dick
07-07: Marianne
14-07: Philippe
21-07: Hans (Dick afwezig)
28-07: Loes
04-08: Marianne
11-08: Philippe
18-08: Thea
25-08: Loes
01-09: Marianne
08-09: Philippe
15-09: Dick (zakenvergadering)

Agenda
31-03, 12 uur: Bijbelstudiebijeenkomst
07-04: Vergadering van de VVQREA met Andrew Lane na de Meeting
10 t/m 12 mei: Algemene Vergadering, Bennekom
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19 mei: napraten over de AV in gespreksbijeenkomst
01-09, 12.30 uur: LC in Amsterdam
15-09, 12.30 uur: Samenkomst voor Zaken
Functies binnen de Amsterdamse Maandvergadering 2019
Schrijver: Marianne IJspeert
Penningmeester: Reiny Struik
Digitalisering Financiën: Jan de Winter
Afgevaardigde in de LC: Hans Weening
Afgevaardigde in de Commissie van Voordracht: Jan de Winter
Afgevaardigde in de Amsterdamse Raad van Kerken: Jan de Winter
Afgevaardigde in het Netwerk Religies Amsterdam-Zuid: Marianne IJspeert
Afgevaardigde in INLIA: Marie-José Wouters
Archief AMV: Marianne IJspeert en Jan de Winter (digitaal)
Adreslijst bijhouden leden en regelmatige bezoekers: Christopher Beck
Boodschappen doen: Philippe Pierard-Lestoille
Onderhoud tuin: Loes Pool
Deurwachten: Philippe, Thea, Loes, Marianne, Hans en Dick

Midden en Zuid Nederland
Zakenvergadering van 24-3-2019 te Bennekom
Aanwezig: Wim Balijon, Ellie Bruijn, Joke Hofman, Jannie de Jong, Pieter Ketner, Remco Meeuwissen, Irene
Peters, Els Ramaker (schrijver),
Bericht van verhindering: Nel Bennema, Gerard vd Dool, Frieda Oudakker, Mieke van Opheusden, Sytse en
Marlies Tjallingii.
Als opening wordt gelezen een citaat van Eckhart:
“Wie op alle plaatsen thuis is, die is aan God gewaagd, en wie door alle levenstijden heen één en zichzelf
wordt, hem is God hier en nu. In wie stil wordt en tot zwijgen komt al wat geschapen is, in hem baart God zijn
eengeboren zoon”
Minuut 2019/13
De agenda wordt als volgt samengesteld:
- Stilte en Opening
- Vaststellen agenda
- Tekenen minuten vorige vergadering 27-01–2019
- Zorg voor elkaar
- Bericht uit Deventer/Driebergen/“het Zuiden”
- Financiën: Verslag kascie., jaarrekening en balans, begroting 2019, reserve, aanvraag fin. steun
- AV: zijn er concerns die geagendeerd kunnen worden?
- Andere ruimte i.p.v. De Commanderij?
- LC Minuten van 17 februari
- Quaker Geloven en Werken (toelichting Frieda/Elly)
- Uri (toelichting Pieter)
- W.v.t.t.k.
- Rondvraag
- Sluiting
Minuut 2019/14
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Het verslag van de kascommissie gehoord hebbende, keuren wij de jaarrekening en de balans over 2018
goed en geven de penningmeester (Marlies Tjallingii) decharge onder dankzegging.
Minuut 2019/15
Wij keuren de begroting voor 2019 goed.
Minuut 2019/16
Wij besluiten de collecte van het vierde kwartaal te bestemmen voor het communicatiewerk van Sytse en
Marlies Tjallingii. Wij besluiten die nu over te maken.
Minuut 2019/17
Wij besluiten uit onze reserve €1000 over te maken naar INLIA voor de leges van het kinderpardon.
Minuut 2019/18
Wij delen de zorgen, zoals verwoord in een brief die we over Quaker Geloof en Werken ontvingen en waarin
staat: We hopen dat we, voordat de nieuwe versie gedrukt wordt, weer wijzigingen kunnen voorstellen. We
proeven bij een aantal mensen namelijk onvrede over de huidige vorm en willen graag dat de definitieve
versie door ieder gedragen kan worden, Wij willen dit als concern graag op de agenda van de AV.
Rooster Bennekom
Zakenvergaderingen: 26 mei, 28 juli
Gesprek vanuit de stilte: 14 april Jannie, 12 mei AV, 9 juni……
Themazondagen: 28 april film “Layla”
Bijeenkomsten elders:
Deventer: 3de zondag van de maand
Wijhe: 1ste zondag van de maand
Driebergen: 3de zondag van de maand
Zwolle: 10 april, 8 mei en 19 juni “hap-stil-snap” bij Marlies en Sytse Tjallingii, van Nispensingel 5. Van 18 tot
20.30 uur.
Mededeling
Op 26 mei a.s. zal Adeline Salomé Finkelstein postuum onderscheiden worden door de organisatie B’nai
B’rith vanwege haar verzetswerk in de oorlog. Iedereen die haar heeft gekend is van harte uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn. De middag begint om 13.00 uur en eindigt om 15.30 uur. De plaats is : Dierense
Sjoel, Spoorstraat 34, Dieren.

Minuten van de Haagse Maandvergadering op zondag 24 maart 2019
Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag
Aanwezig: Carine Philipse, Erik Dries, Frits Nieuwerth - van den Akker, Geertje Kerstholt, Peter van Leeuwen,
Lucas de Groot, Adriaan Peters, Aminata Gregory, Wim Nusselder, Willem Furnée (schrijver) en Anneke
Spreij (assistent-schrijver).
Bericht van verhindering: Ineke Kruisinga, Inge Herrebout, Saskia Kühlmann, Johannes Borger en Vivian
Barty-Taylor.
2019/26 Inleiding
De schrijver leidt de zakenvergadering in met de volgende tekst:
Handelingen 43, vers 2: Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij
elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en
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stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden
worden.
Lucas 24, vers 28-30: Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde
reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: “Blijf bij ons, want het is bijna
avond en de dag loopt ten einde.” Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel
aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend
en herkenden ze hem.
Tekst van Willem: In Lucas wordt de betekenis van het breken van het brood duidelijk: een zichtbaar teken
van het lichaam van Jezus dat door de machthebbers door kruisiging wordt ontkracht. Ze doen het uit angst
omdat Jezus de liefde leert en liefde trekt zich van macht niets aan. In psychologische termen: het ego is bang
voor liefde omdat liefde het ego zijn kracht ontneemt. Daarom zet het ego de mens aan om redelijk te zijn in
plaats van liefdevol. Maar redelijkheid wordt meestal opgelegd door mensen die macht hebben, terwijl liefde
verbindt en vanuit die verbondenheid samen wil werken aan een wereld die voor alle mensen leefbaar is. Ik
hoop dat wij en alle Quakers in Nederland kiezen voor de liefde, en van daaruit samen werken en het ego
daaraan te onderwerpen. Houd het ego achter de hand voor situaties waar het zijn diensten kan bewijzen
door opdrachten die door de liefde worden ingegeven met doorzettingsvermogen uit te voeren.
2019/27 Oppas tijdens zakenvergaderingen
Er wordt voorgesteld om geld vrij te maken op de begroting om hiermee een oppas te regelen tijdens de
zakenvergaderingen. De Vrienden vinden dit een goed idee. Frits zal op zoek gaan naar iemand die hiervoor
geschikt is.
2019/28 Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld overeenkomstig het voorstel:
1. Stilte en inleidende tekst
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken:
• Uitnodiging inspiratiedag Kerkproeverij
• Uitnodiging inspiratiedag Vredesweek
• Uitnodiging inspiratie en expertisedag INLIA
• Deelname aan themabijeenkomst over Vrede van het Haagse Vredesinitiatief
5. Wel en wee Vrienden / zorg voor elkaar
6. Voordracht benoemingen (zie bijlage)
7. Outreach ideeën lijst (zie bijlage)
8. Voorstellen m.b.t. de zakenvergaderingen (zie bijlage)
9. Bespreken omvang en bestemming donaties van begroting 2019 (zie bijlage)
10. Kinderprogramma HMV
13. Actiepuntenlijst (zie bijlage)
14. Stilte en sluiting
2019/29 Ingekomen stukken
Het Haags Vredesinitiatief organiseert in het kader van de Vredesweek op 20 september een
themabijeenkomst ‘Vrede verbindt over grenzen’. Willem Furnée zal aan de voorbereidingsvergadering
deelnemen op 9 april. Erik Dries stelt zich beschikbaar om in september op deze bijeenkomst te vertellen
over de demonstratie tegen de wapenbeurs in Parijs. Geertje Kerstholt stelt zich, onder voorbehoud van
haar agenda, beschikbaar om op zaterdag 6 april naar de Landelijke Inspiratie- en Expertisedag van INLIA te
gaan.
2019/30 Voordracht benoemingen
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De namen op de lijst met voordracht benoemingen worden goedgekeurd zoals voorgesteld. Als deurwacht
voor de 5e zondag is Marjolein Gardien bereid gevonden om dit te doen en voor de kascommissie is de
vacature ingevuld door Aminata Gregory. De nieuwe functies, namelijk elders en outreach, worden op een
volgende zakenvergadering opnieuw besproken, zodat dan besloten kan worden of we deze functies er
inderdaad bij willen. We zullen dan ook de functie ‘assistent-schrijver’ bespreken.
2019/31 Outreach ideeën
We hebben kennis genomen van de outreach ideeën lijst die is opgesteld door Carine en Peter. Aminata,
Carine en nog een derde, nader te bepalen, Vriend die al lang lid is van Quakers zullen samen naar de ideeën
op deze lijst kijken en er één of twee uitkiezen waarmee zij aan de slag kunnen gaan. Concrete acties die
hieruit voortkomen zullen aan de Maandvergadering worden voorgelegd.
2019/32 Voorstellen m.b.t. onze zakenvergadering
In de Maandvergadering leeft o.a. de wens om efficiënter beslissingen te kunnen nemen waarbij we ons
zoals altijd zullen laten leiden door de Geest. Om dit te bereiken hebben Frits en Wim een aantal voorstellen
gedaan m.b.t. het houden van de zakenvergaderingen. We hebben deze voorstellen met elkaar besproken,
maar merken dat het met de verschillende onderlinge behoeften lastig is om nu tot een specifiek besluit te
komen. We vragen alle leden om hun reactie op de verschillende punten op de mail te zetten naar het
schrijversteam en zij zullen dan op basis van deze input met een nieuw, algemeen voorstel komen.
2019/33 Bespreken omvang en bestemming donaties
We besluiten om het verzoek van Marlies en Sytse Tjallingii voor een gift van 2000 euro voor hun
communicatiecursussen in Palestina in te willigen. De omvang en bestemming van de overige donaties
bespreken we volgende keer.

COMMISSIE HUIZENBEHEER
Minuten van de vergadering van 13-03-2019 te Amsterdam
Aanwezig: Willem Furnee, Jan de Winter en Marianne IJspeert (schrijver)
Minuut 19/01
Wij nemen de uitnodiging van het bestuur van Subud-Nederland graag aan om nader van gedachten te
wisselen over de toekomst van het pand Vossiusstraat.
Minuut 19/02
Op 3 april dient bij de Rechtbank te Amsterdam ons beroep tegen de afwijzing van ons bezwaar betreffende
WOZ- en Gemeentelijke Belastingaanslagen 2017.
Minuut 19/03
Omdat we geen uitspraak kregen van de Gemeente Amsterdam over onze bezwaren tegen de WOZaanslagen en gemeentelijke belastingen 2016 en 2018, stellen wij de gemeente twee maal in gebreke.
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AGENDAVOORSTEL LANDELIJKE COMMISSIE
11 APRIL 2019, AMERSFOORT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schrijverschap LC
Afgevaardigden
Agenda AV 2019
Jaarverslag LC 2018
Financieel Beraad Najaar 2019
Terugblik Najaarsbijeenkomst 2018
Website en Stijlgids
Samenwerking met Doopsgezinden
Datum AV 2021
Jongerenprogramma ontwikkelen
Binnengekomen post

NB. Dit is een kort overzicht van de voorgestelde agendapunten. Het volledige agendavoorstel inclusief
vergaderstukken kan worden opgevraagd via secretariaat@dequakers.nl

LINKS
•

Radioprogramma “Kenya’s Quakers: Best of Friends” (tip van FWCC World Office)
https://www.bbc.co.uk/programmes/w3csz370
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