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• Algemene Vergadering

Beste	Vrienden

Hierbij	het	laatste	en	nu	definiKeve	nieuws	over	onze	Algemene	Vergadering.
We	zijn	blij	dat	we	je	hierbij	kunnen	laten	weten	dat	onze	AV	toch	niet	in	zijn	geheel	online	via	zoom	zal	
plaatsvinden,	maar	dat	er	ook	gelegenheid	zal	zijn	voor	ontmoeKng	en	onderling	contact.
Nadat	de	mogelijkheid	om	bij	Emmaus	bijeen	te	komen	verviel	omdat	de	accommodaKe	die	wij	zouden	
gebruiken	nu	in	gebruik	is	door	vluchtelingen	uit	Oekraïne	zag	de	Voorbereidingscommissie	Algemene	
Vergadering	in	eerste	instanKe	geen	andere	mogelijkheid	dan	de	AV	online	te	laten	plaatsvinden.	.
Bij	nader	overleg	in	de	Landelijke	Commissie	en	in	de	VCAV	werd	besloten	voor	het	zaterdag	gedeelte	van	onze	
AV	toch	bij	elkaar	te	komen	in	plaats	van	een	uitsluitend	online	bijeenkomst.

De	AV	wordt	gehouden	op	vrijdagavond	10	juni	en	zaterdag	11	juni	2022.
Voor	de	avondbijeenkomst		(vrijdagavond	)	komen	we	online	bij	elkaar.	In	deze	zoom	bijeenkomst	beginnen	we
alvast	met	een	deel	van	de	zakenvergadering	en	waarschijnlijk	een	introducKe	van	het	thema	‘Inclusieve	
Veiligheid.’
De	volgende	dag,	zaterdag	11	juni,	ontmoeten	we	elkaar	in	de	Johanneskerk	in	Amersfoort	van	10:00	tot	
ongeveer	17:00	uur.

Een	definiKef	programma	met	meer	informaKe	volgt	binnenkort.

Aan	deelname	aan	de	AV	zijn,	anders	dan	de	eigen	reiskosten,	geen	kosten	voor	de	deelnemers	verbonden.
Voor	de	lunch	gaan	we	ervan	uit	dat	je	je	eigen	broodje	meeneemt.	Voor	koffie	en	thee	wordt	gezorgd.

Je	ontvangt	zeer	binnenkort	een	opgavenformulier	en	meer	informaKe.	
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• Agenda 
	

21-04-2022 Quakers&Ik
h_ps://us02web.zoom.us/j/86457457938?pwd=aVpuY1F5blU5TkpnSG9rUW92YnhKZz09	
MeeKng	ID:	864	5745	7938										Passcode:	QuakerenIk	

23-04-2022	
13:00	uur	

Financieel	Beraad	
Amershof.	Snouckaertlaan	11	–	3811	MA	Amersfoort	–	Tel:	033-461	35	24

30-04-2022
10:00	

Eéndaagse	retraite.	Van	Nispensingel	5,	8016LM	Zwolle
(bij	Sytse	en	Marlies	Tjallingii	thuis)

7	mei	2022
10:30-16:00	
uur

OntmoeKngs/studiedag	Quakers	en	doopsgezinden
Johanneskerk,	Westsingel	30	(schuin	tegenover	het	Stadhuis).
Zie	ook	de	uitnodigingsbrief	in	dit	berichtenblad

10-11	juni ALGEMENE	VERGADERING
Vrijdagavond:	zoom	bijeenkomst	met	begin	van	zakenvergadering
Zaterdag:	vanaf	10:00	uur	–	tot	ongeveer	17:00	uur	–	Johanneskerk, Westsingel 30, 
Amersfoort

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

MeeKng	ID:	309	877	1347
Passcode:	Tauber

• LC Minuten

Minuten van de Landelijke Commissie (LC) vergadering op 13 april 2022 online

Aanwezig: Erik Dries (schrijver LC), Frieda Oudakker, Frits Nieuwerth-van den Akker (penningmeester JV), Kees 
Nieuwerth (NON), Marianne IJspeert (AMV), Marielke Nieuwerth-van den Akker (assistent-schrijver), Marlies Tjallingii 
(MiZuNe), Peter Spreij (schrijver JV). 
Voor de voorbereidingen voor de AV (eerste agendapunt) was ook Els Ramaker aanwezig namens de VCAV

Minuut LC 2022/21 – Opening
De schrijver deelt met ons vanuit de Stilte voor de volgende text van Rufus Jones “Friends come back from 
their worship with a new sense of ordination, but not the ordination of human hands. Something has happened 
in the stillness that makes the heart more tender, more sensitive, more shocked by evil, more dedicated to 
ideals of life, and more eager to push back the skirts of darkness and to widen the area of light and love.”.
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Minuut LC 2022/22 – Algemene Vergadering (AV) 2022
Hoewel wij het opvangen van vluchtelingen een warm hart toedragen, betreuren wij het erg dat de 
mogelijkheid om in Bezinningscentrum Emmaus fysiek bijeen te komen voor ons hierdoor verviel. Wij 
verheugen ons dat de voorbereidingscommissie (VCAV) een ander alternatief hee! gevonden waarbij wij 
elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten op de zaterdag. Wij stellen hiervoor een budget beschikbaar van 750 
euro.

Minuut LC 2022/23 – Benoemingen
Wij zijn blij met de voordrachten en benoemen Frieda Oudakker als lid van commissie organisatie in het 
Licht. Hierbij benoemen wij tevens Herman van Beek (Herman Jan van Beek) en Joke Hofman (Johanna 
Petronella Akkerman e/v Hofman) als lid van het Quaker Hulpfonds. Samen met Corien van Dorp (Cornelia 
Suardina Earina van Dorp) is ons Hulpfonds dan nu weer op sterkte.

Minuut LC 2022/24 – Mededelingen
Kees Nieuwerth zal namens Friends World Committee for Consultation (FWCC) deelnemen aan de 
programma commissie ter voorbereiding van hun bijeenkomst in Zuid Afrika in 2024. Ook hee! is vanuit 
verschillende kanten benaderd om te delen hoe het is om pacifist te zijn in oorlogstijd, zie bijvoorbeeld 
https://debezieling.nl/quaker-kees-nieuwerth-pacifisme-is-geen-passivisme/ 
Marlies en Erik herinnerden ons eraan dat er 7 mei weer een gezamenlijke dag is van Quakers en 
Doopsgezinden, met het thema: ‘Wat is mijn of ons vredesgetuigenis (waard) in deze tijd?’.
 

• Minuut Communicatie Commissie

Online-Vergadering Communicatie-Commissie op 4 april 2022 

Aanwezigen: Frits Nieuwerth van den Akker, Sytse Tjallingii, Peter van Leeuwen (schrijver), Erik Dries, Vivian 
Barty-Taylor. Verhinderd: Renke Meuwese
Minuten

2022/4 

We hebben het jaarverslag en de begroting 2022 en 2023 vastgesteld. 

Nieuwe vergaderdata: 25 april, 20 mei 

• Minuut Commissie Vriendenkring

Minuut	2022	no	1

De	commissie	Vriendenkring	besluit	om	het	auteursrecht	te	respecteren	en	in	
voorkomende	gevallen	in	overleg	met	de	auteur	een	vergoeding	overeen	te	komen.

Toelichting: In bepaalde gevallen zijn er overwegingen om over 
auteursrechten overleg te hebben met de auteur en een 
auteursvergoeding te betalen. Om toch ons niet te veel te binden en 
meteen voor alle foto´s en artikelen te gaan betalen, leek het mij goed 
om de handen vrij te houden. Daarom hebben we voor een ruime 
omschrijving gekozen.
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Haagse Maandvergadering
Stadhouderslaan 8
2517 HW Den Haag

Minuten van de Haagse Maandvergadering op zondag 3 april 2022

Aanwezig:
Adriaan Peters (online), Carine Philipse (deels online), Corien van Dorp, Els Klopper, Eoin
Dubsky (schrijver), Frits Nieuwerth - van den Akker, Joop Veraart, Marjolein Gardien, Saskia
Kühlmann (online), Vivian Barthy - Taylor, Johannes Borger en Wim Nusselder (minuten)

Afwezig met bericht:
Aminata Gregory, Geertje Kerstholt, Herman van Beek, Erik Dries en Peter van Leeuwen

2022/16 Inleiding
De schrijver leidt de zakenvergadering in met het volgende citaat van Helen Steven uit 2005:

"Let go of the outcome of one's actions
in trust and confidence that they are not in vain,
that somewhere in the secret workings of God,

a change is taking place.
Because the evidence of history is that change does happen

--indeed, that is what history is."

2022/17 Agenda
We spreken aan de hand van de volgende agenda:

1. Stilte en inleidende tekst
2. Wel en wee v&Vrienden
3. Binnengekomen post & evenementen in april
4. Vredesambassade en Vredesweek
5. Veranderingen in wie wat doet
6. Jaarverslag 2021
7. Jaarrekening 2021 en begroting 2022
8. Afsluiting

2022/18 Vredesambassade en Vredesweek
We willen het op termijn hebben over de volgende onderwerpen:

1. Hoe willen we inhoud geven aan het zijn van Vredesambassade (als we daar mee
door willen gaan)?

2. Wat willen we doen met het thema vrede in de Vredesweek (en daarbuiten)?
3. Wat willen we met en van de functie contactpersoon vredeszaken (nu Johannes)?



4. Wat willen we met de wake bij de Russische ambassade? (zie mededelingen)

2022/19 Deurwachten
We herzien het deurwachtenschema:
1e zondag van de maand Eoin
2e zondag van de maand Els
3e zondag van de maand Wim (beschikbaar voor iemand anders)
4e zondag van de maand Herman
5e zondag van de maand Marjolein
We zien af van een aparte functie voor coördinatie van de deurwachten.
Deurwachten kunnen het ontbreken van benodigdheden doorgeven aan Corien.

2022/20 Jaarverslag 2021
We vragen iedereen om het concept jaarverslag 2021 dat bij de agenda zat te lezen en
aanvullingen en verbeteringen te sturen naar de schrijver.

2022/21 Vaststelling jaarrekening 2021
Gehoord het oordeel van de kascontrolecommissie (Aminata en Corien) stellen we de
jaarrekening 2021 vast zoals voorgelegd en déchargeren we de penningmeester.

2022/22 Begroting 2022
We stellen de begroting 2022 vast met kleine wijzigingen zoals voorgesteld (tuinonderhoud
+€150, donatie Stichting van Willem van der Laan +€1.000).

2022/23 Schoonmaakkosten
We vragen ons af of de schoonmaakkosten niet lager kunnen. We overwegen te
experimenteren met tweewekelijkse schoonmaak door Johanna en tweewekelijkse schoonmaak
door onszelf om een gevoel te krijgen voor wat nodig is. Els en Marjolein zijn bereid om die
schoonmaak door onszelf te organiseren, op een manier waarbij ook anderen daaraan kunnen
bijdragen. Els en Marjolein gaan daarover in overleg met Corien (die het contact onderhoudt
met Johanna).

Mededelingen
De wake bij de Russische ambassade is nu dagelijks van 7:30 tot 19:00. De demonstratie is
aangemeld bij de gemeente. De Oekraïensche vlag blijft hangen als er altijd minimaal één
persoon waakt. Inschrijven kan in deze Teamup-agenda. Overleg daarover vindt plaats in deze
WhatsApp-groep. De groepsinformatie van die WhatsApp-groep bevat instructies.

https://teamup.com/kscyyak6s59pybir5g
https://chat.whatsapp.com/LqQsbYnY4c02THOeL2I1ie
https://chat.whatsapp.com/LqQsbYnY4c02THOeL2I1ie


• Eéndaagse retraite Zwolle

Beste	Vrienden,

30	april	is	de	eendaagse	retraite	in	Zwolle	aan	de	prachKge	IJssel,	met	het	thema	‘elkaar	en	het	licht	
ontmoeten’.
We	willen	je	even	er	aan	herinneren	datje	je	kan	inschrijven	tot	19	april	bij	Wils	’t	Hart.	hartenhuis@netvisit.nl	

We	hebben	elkaar	lang	niet	gezien,	er	kunnen	nog	een	aantal	mensen	bij.

We	starten	om	11	uur	en	eindigen	met	soep	om	18	uur.
We	hebben	een	(los)	programma	voor	goed	weer	en	voor	slecht	weer.	Bij	goed	weer	zal	een	wandeling	van	
ongeveer	een	uur	heen	en	een	uur	terug	onderdeel	zijn.

Er	zijn	geen	kosten	aan	verbonden,	maar	er	staat	een	collectepotje	voor	de	soep	en	de	broodjes	!

Vriendengroet!
Inge,	Wils	en	Erik

  

     
  

4



Zaterdag	7	mei	in	Amersfoort.
OntmoeKngs/studiedag	Quakers	en	doopsgezinden
Plaats	de	Johanneskerk	Westsingel	30	(schuin	tegenover	het	Stadhuis).
Ontvangst	vanaf	10.30	start	van	het	programma	om	11	uur,	en	eindigt	om	16.00.

Thema:	Wat	is	mijn	of	ons	vredesgetuigenis	(waard)	in	deze	9jd
In	de	afgelopen	maand	is	de	wereld	op	zijn	kop	gezet.
Er	is	een	oorlog	gaande.
Wij	zien	het	aan	vanuit	onze	luie	stoel	voor	de	TV.
De	mensen	in	Oekraïne	ondervinden	het	aan	den	lijve.	
Opeens	dringen	zich	allerlei	prangende	vragen	op:

• Was	dit	te	voorkomen	geweest	en	zo	ja,	hoe	dan?
• Wat	kan	in	deze	situaKe	mijn	of	ons	vredesgetuigenis	zijn?
• En………..(vul	maar	in)

Aan	de	ene	kant	hebben	vredesgroepen	het	de	laatste	jaren	relaKef	gemakkelijk	gehad.	
Conflicten	speelden	zich	af	op	een	veilige	afstand.	
Een	brief,	een	gebaar	en	soms	een	opgeheven	vinger	waren	voldoende.	
Opeens	is	dat	anders.
Wat	staat	de	huidige	vredesbeweging	te	doen?
Daarover	willen	we	op	deze	studiedag	van	gedachten	wisselen	en	hopelijk	kunnen	we	die	gedachten	
handen	en	voeten	geven.
Jullie	kunt	je	opgeven	bij	Gerrit	Jan	Romein,	zie	het	emailadres	hieronder.	
Graag	voor		28	april.	
Namens	de	voorbereidingsgroep,	bestaande	uit	Erik	Dries,	Kees	Nieuwerth,	Marlies	Tjallingii,	Maarten
van	der	Werf	en	Waldemar	Epp,

Gerrit	Jan	Romein
Gerrit	Jan	Romeijn
tel.	06	38461996
email:	secretariaat@dgwereldwerk.nl
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• LINKS	

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

	
www.fwccemes.org
www.fwcc.world	 				

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