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• Persoonlijke berichten
Gerard den Dool (MIZUNE) heeft een nieuw telefoon nummer: 06 15 18 37 03.

• Agenda 
	

29	jan	2022
11:00	–	12:30

Online	QCEA	bijeenkomst.	Onderwerp:	Vrede,	Miltarisme	en	de	Klimaatcrisis
Voor	meer	informaTe	zie	mededelingen.

Do	3	feb	2022
20:00	–	21:30

Online	Zoomesprek	met	Charles	Tauber	over	het	werk	van	CWWPP	(Vukovar)
Zoom	details:	
hYps://us02web.zoom.us/j/84263477080?pwd=bGZwRWE5djM0RDRlTTAvbjVqS1pKZz09
MeeTng	ID:	842	6347	7080
Passcode:	204957

Do	17	feb	2022
20:00	–	21:15

Online	bijeenkomst	‘Quakers	en	Ik’	
hYps://us02web.zoom.us/j/86457457938?pwd=aVpuY1F5blU5TkpnSG9rUW92YnhKZz09	

MeeTng	ID:	864	5745	7938								Passcode:	QuakerenIk	

10-12	juni
2022

Algemene	Vergadering	–	Emmaus	(Helvoirt)

• Digitale	Wijdingssamenkomsten		
Er	is	elke	zondag	een	digitale	wijdingssamenkomst	op	zoom.,	om	10.30		Je	kunt	mee	doen	via	de	volgende	link
hYps://us02web.zoom.us/j/3098771347?pwd=eEdtNHR5Q2pDSFpSb0dLbzJwNjhUUT09

MeeTng	ID:	309	877	1347
Passcode:	Tauber
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Minuten	MiZuNe

Zakenvergadering van 23-01-2022 
Aanwezig: Nel Bennema (online), Gerard van den Dool, Joke Hofman, Jannie de Jong (online), Pieter Ketner, Els Ramaker,
Mirjam Salomé, Marlies en Sytse Tjallingii 
Bericht van verhindering: Frieda Oudakker

Minuut 2022/1
De schrijver leest voor uit Quaker Faith and Practice 19.30:
The sum of substance of true religion doth not stand in getting a notion of Christ’s righteousness, but in feeling the power of
endless life, receiving the power, and being changed by the power. And where Christ is, there is his righteousness.

Isaac Pennington
Minuut 2022/2
De agenda wordt als volgt vastgesteld:
    • Stilte en Opening
    • Vaststellen agenda
    • Tekenen minuten vorige vergadering  28-11–2021
    • Zorg voor elkaar 
    • Bericht uit andere groepen
    • Het samenkomen in Coronatijd
    • Raad van Kerken Bennekom
    • Themazondagen
    • LC Minuten 17 nov. 
    • Rondvraag 
    • Sluiting met stilte

Minuut 2021/22
De collecte van het tweede kwartaal bestemmen wij voor de communicatie cursussen van Sytse en Marlies.

Ingekomen stukken
    • Berichtenblad 10/11
 
Rooster Bennekom
Zakenvergadering 27 mrt 2022
Gesprek vanuit de stilte 13 febr. Lucas, 13 mrt. Gerard, 10 april…..
Themazondagen 27 februari 2022 Marlies en  Annemarieke (onze besluit-

vorming), 24 april Lucas (healing)

Bijeenkomsten elders
Deventer 3de zondag van de maand
Driebergen 1ste zondag van de maand in Villa Xaverius, Rijsenburgstraat 11, Driebergen 
Wijhe 1ste zondag van de maand alleen Wim Balijon en Elly Bruijn
Zwolle hap/stil/snap 2de woensdag van de maand

Meeting ID: 837 2666 2810, Passcode: HapStilSnap

Online gesprek Quaker en ik   Meeting ID: 864 5745 7938 Passcode: QuakerenIk

Online samenkomst bij Charles Tauber: Meeting ID: 309 877 1347 Passcode: Tauber
Online samenkomst Den Haag:   Meeting ID: 874 3203 0291 Passcode: 719437

Mededeling:
De AV is 10/12 juni in het Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt.
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Minuten	Landelijke	Commissie 	

Minuten van de Landelijke Commissie (LC) vergadering op 19 januari 2022 online

Aanwezig: Erik Dries (schrijver), Frieda Oudakker, Frits Nieuwerth-van den Akker, Kees Nieuwerth, Marianne IJspeert, 
Marielke Nieuwerth-van den Akker, Marlies Tjallingii (minuten), Peter van Leeuwen (alleen voor het punt over de 
website), Peter Spreij, Vivian Barty-Taylor.
Met kennisgeving afwezig: Wim Nusselder

Minuut LC 2022/01 – Opening
De schrijver leest vanuit de stilte de volgende quote van George Fox uit het boek ‘Quaker spirituality: 
selected writings’: "Above all things take heed of judging one another, for in that ye may destroy one another, 
and leave one another behind, and drive one another back into the world, and eat out the good of another.... so 
go on in the Truth, answering it in every one in the inward parts and in the power of God.... in that is your life. 
Epistle 219 (1662)”

Minuut LC 202  2  /  02   –   B  udget voor   de website  
Wij besluiten om 5000 euro beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe website in 2022.

Minuut LC 202  2  /  0  3 –   Thema Algemene Vergadering 2022  
We vragen de Maandvergaderingen die nog geen suggesties hebben kunnen geven over een thema voor de 
AV om dit zo mogelijk alsnog te doen voor de LC vergadering van 16 februari.

Mededelingen

Algemene Vergadering 2022

Vorig	jaar	hielden	we	onze	Algemene	Vergadering	online	via	Zoom.	We	hebben	in	dat	jaar	veel	geleerd	over	de	
mogelijkheden	van	online	bij	elkaar	komen,	zeker	ook	voor	die	situaTes	waarbij	een	fysieke	bijeenkomst	
vanwege	afstand	of	andere	belemmeringen	onmogelijk	is.	Toch	vonden	de	deelnemers	aan	de	
Najaarsvergadering	het	heerlijk	om	weer	gewoon	bij	elkaar	te	kunnen	komen	met	de	gelegenheid	voor	
informele	ontmoeTngen	en	wandelingen	in	het	bos.
We	hopen	dat	dat	ook	dit	jaar	met	onze	Algemene	Vergadering	ook	weer	mogelijk	zal	zijn.

Hier	is	alvast	wat	informaTe.	In	de	eerste	plaats	de	datum.	We	komen	dit	jaar	bij	elkaar	van	vrijdag	10	tot	
zondag	12	juni.	Dat	is	wat	later	dan	we	gewend	zijn,	maar	het	lukte	niet	een	eerdere	reservering	te	maken.
Ook	de	plek	verandert.	We	komen	bij	elkaar	in	Emmaus,	een	voormalig	klooster,	nu	een	bezinnings	centrum.	
Wil	je	alvast	een	kijkje	nemen,	voor	meer	informaTe	zie	de	website:
hYps://emmausbezinningscentrum.nl

Het	centrum	ligt		in	Noord	Brabant,	tussen	‘s	Hertogenbosch	en	Tilburg,	in	het	bos,	vlakbij	de	Loonse	en	
Drunense	Duinen.	De	Voorbereidingscommissie	Algemene	Vergadering	is	al	hard	aan	het	werk	met	de	
voorbereidingen.

Zet de datum vast in je agenda. We hopen dit jaar met veel Vrienden bij elkaar te komen voor onze 
zakenvergadering, voor bezinning op het thema, en vooral ook voor een feestelijk samenzijn met veel 
mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting.

3



Gesprek met Charles Tauber

Mededeling van de NON MV
Onze Vriend Charles Tauber (lid van de NON Maandvergadering) organiseert al weer meer dan een 
jaar vanuit Vukovar in Kroatië een wekelijkse wijdingssamenkomst voor Nederlandse Vrienden.
Na deze wijdingssamenkomsten heeft hij vaak wat verteld over de dingen die hem bezig houden, de 
activiteiten van de door hem opgerichte Coalition for Work With Psycho-trauma & Peace (CWWPP). 
Voor meer informatie zie https://www.cwwpp.org

Charles heeft aangeboden weer een gesprek met ons te hebben over zijn werk met mensen die lijden 
onder oorlogstrauma’s. Hij doet dat vanuit de overtuiging dat de slachtoffers behoefte hebben aan en 
recht op goede begeleiding en psychologische hulp, en ook dat dit een voorwaarde is voor reïntegratie 
en terugkeer tot een vreedzame samenleving.

In het Zoomgesprek kan het gaan over deze aspecten van het werk van CWWPP maar ook over andere 
onderwerpen die hier verband mee houden, zoals het vluchtelingenvraagstuk, en vooral ook de 
behandeling van vluchtelingen aan de grenzen van Europa. Een groot deel van de grens van Kroatië is 
een buitengrens van de EU.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Het gesprek zal plaatsvinden op donderdag 3 februari 
om 8 uur.
De zoom details zijn:
Onderwerp: Gesprek met Charles Tauber
Tijd: 3 februari 2022 20:00 uur

https://us02web.zoom.us/j/84263477080?pwd=bGZwRWE5djM0RDRlTTAvbjVqS1pKZz09

Meeting ID: 842 6347 7080
Passcode: 204957
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QCEA uitnodiging

Beste Vrienden,
Hierbij een uitnodiging en link voor een virtuele QCEA bijeenkomst op zaterdag 29 januari van 11.00 tot 12.30 uur.
Het betreft een uitwisseling over COP26, UN Climate change conference (de 26e), de klimaat bijeenkomst die vorig jaar 
gehouden werd in Glasgow.
De bijeenkomst richt zich op militarisme en de invloed daarvan op klimaat. Dit om voorbereid te zijn op COP27 en dat 
gezichtspunt meer aandacht te geven.
Open het bestand voor meer informatie en de verwijzing hoe deel te nemen.
Namens het bestuur van VVQREA (Vrienden voor Brussel),
Peter van Leeuwen en Hennie Jansen

Om te registreren klik op deze link.

De Northern Friends Peace Board, de Quaker Council for European Affairs (QCEA) en Quaker Peace and Social Witness 
organiseren samen een virtueel interactief evenement: 
"Is COP26 genoeg? Vrede, militarisme en de klimaatcrisis: een ontbrekend stuk"

Sprekers:
Rep. Sheila Babauta, 22e CNMI Wetgevende macht – voorzitter commissie natuurlijke hulpbronnen, Noordelijke Mariana 
eilanden.
Stuart Parkinson, uitvoerend directeur van Scientists for Global Responsibility.

Doelstellingen van dit evenement:
Wat betekenen de uitkomsten van COP26 m.b.t. klimaat en vrede.
Luister naar gemeenschappen die getroffen worden door  de wisselwerking tussen militarisme en de klimaatcrisis.
Benaderingen bieden om de kloof tussen beleid en acties in gemeenschappen te overbruggen,
Hoe kunnen we militarisme uitdagen i.v.m. de impact hiervan op de klimaatcrisis

Vragen om te onderzoeken:
Waarom zijn de klimaateffecten van het leger van belang bij internationale klimaatonderhandelingen?
Wat zijn de uitdagingen bij het evalueren, meten en kwantificeren van de klimaateffecten van de militaire industrie?
Hoe maken we regeringen en actoren die profiteren van oorlogsvoering meer verantwoordelijk voor de menselijke en 
klimaateffecten van oorlog?
Hoe kan de levenservaring van mensen die het zwaarst zijn getroffen door de klimaatcrisis en het militaristische beleid 
relevant worden gemaakt voor de COP27-agenda?
Wat voor soort actie kunnen mensen in hun dagelijks leven ondernemen om de toenemende militarisering van conflicten en 
vele aspecten van het burgerleven in hun eigen land en in het buitenland aan te pakken?
Hoe vergroten we het bewustzijn van de noodzaak om harde veiligheidsverhalen om te zetten in meer gemeenschapsgerichte
benaderingen van veiligheid?
Waarom is het belangrijk om klimaatactie op een rechtvaardige manier te benaderen?
Hoe kunnen we mensen met verschillende achtergronden geruststellen dat ze nog steeds zeggenschap hebben over grote en 
machtige belangengroepen die baat hebben bij het handhaven van de status-quo van gemilitariseerde reacties?
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• LINKS	

Onze	eigen	website 	 hYps://quakers.nu	
Quaker	Council	for	European	Affairs	(QCEA) www.qcea.org	
Belgisch	Luxemburgse	Jaarvergadering hYps://quakers-belux.org
Friends	World	CommiYee	(FWCC):
Europese	en	Midden	Oosten	SecTe	(FWCC-EMES)
FWCC	World	Office

	
www.fwccemes.org
www.fwcc.world	 				

Friends	House	Moscow www.friendshousemoscow.org	
Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk
Quaker	United	NaTons	Office	(QUNO) www.quno.org
European	and	Middle	East	Young	Friends	(EMEYF) www.willyandpenn.com	
Eurosatory	/	Stop	Fuelling	War hYps://stopfuellingwar.org/en	
CoaliTon	for	Work	with	
Psychotrauma	and	Peace		(CWWPP) www.cwwpp.org
Peace	Brigades	InternaTonal www.peacebrigades.nl
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