
 

 

Notulen van de Algemene Leden Vergadering dd. 31 augustus 2021 

 

Aanwezig: Bestuur:  Dhr. M. Kruimer 

     Mw. J. Bakker 

     Mw. W. Schoeman 

     Mw. M.L. van Vlaardingen 

 

  Leden en vrienden: Mw. I. v.d. Berg 

     Mw. M. Beumer 

     Mw. H. Dol 

     Mw. L. Geels 

     Mw. C. Hoogenkamp 

     Mw. B. Rövekamp 

     Mw. en Dhr. Vollers 

     Mw. I. Zwaal 

     Mw. M. Zwier 

Leden en vrienden afwezig met kennisgeving: 

     Mw. M. Bijl,  

     Mw. A. Eikelenboom,  

     Mw. M. Huisman, 

     Mw. R. Plugboer,  

     Mw. P. Rebel,  

     Mw. S. Stawicki,  

     Mw. L. Verrips.  

 

 



 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. We zijn dit keer in de kerkzaal. 
In verband met het feit dat het Coronavirus nog niet is uitgebannen zijn we genoodzaakt om 
op afstand van 1,5 meter van elkaar plaats te nemen. 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

In 2020 hebben we het 70-jarig bestaan gevierd tijdens een zondagochtend bijeenkomst. 
Marion Schrijver en Hansje Dol hebben op 13 september verteld over het ontstaan en de 

geschiedenis van de Engel. De foto's van de beginfase liggen ter inzage op de tafel in de 

tuinzaal. 

Tot de eerste vaste kern behoorde ook Dina van Vlaardingen, de moeder van Marilou. Dina 

van Vlaardingen overleed op 20 juli 2021. De afscheidsdienst vond plaats in De Engel. 

Notulen ALV 20-08-2020: 

Johan de Wit, voorganger van de Vrijzinnigen in Zeist, schreef een essay over vrijzinnigheid in 

het algemeen. (De Vrije Ruimte juli 2020). Drie vragen werden hierin gesteld: 

• Hoe kan onze betrokkenheid bij de maatschappij en hoe we functioneren als mens, 
gesteund worden door vrijzinnige theologie? Of hebben we geen theologie meer 

nodig in deze geseculariseerde wereld? 

• Hoe verbinden wij het religieus humanisme in onze vereniging met het vrijzinnig 

christendom? Of is dat niet mogelijk? 

• Wat zijn de filosofische of theologische vragen die prioriteit moeten hebben in onze 
vereniging? 

Naar aanleiding van de hierin gestelde vragen heeft het hoofdbestuur zich bezig gehouden 
met de hoofdlijnen voor een nieuw beleidsplan om meer maatschappelijk betrokken te zijn. 
Veel houdt ons allen bezig zoals het milieu, vrede, veiligheid, eenzaamheid.  

We gaan samen met diverse partijen in Huizen aan de slag in het kader van "Verbinding". 

Daan Roosegaarde, (kunstenaar) maakte in samenwerking met het Nationaal Comite 4 en 5 
mei , een tijdelijk monument genaamd: "Levenslicht". Het kunstwerk bestond uit 104.000 

stenen die de slachtoffers representeerden van de Holocaust. Het monument werd in 
Rotterdam ten toon gesteld aan de oever van de Maas. Door middel van een fluoriserend 
pigment op de stenen werden de stenen om de paar seconden opgelicht wat de in- en 

uitademing voorstelde van de omgekomen slachtoffers van de Holocaust. Na ontbinding van 
het monument werden de stenen verdeeld over diverse plaatsen in Nederland. Zeshonderd 
stenen zijn in het oude postkantoor in Huizen te zien geweest. Nu zijn de stenen opgeslagen 

o.a. in de schuur van De Engel. 

Amnesty, Rotary Gooimeer, Buurten met Buurten, De Engel,  diverse kerkgemeenschappen 

en scholen gaan zich bezig houden met het beschilderen van stenen. We willen met de 

beschilderde stenen een monument oprichten zodat later de vraag gesteld kan 
worden:"Waarom staan die stenen daar?" We gaan met elkaar schilderen en verhalen 
hierover bundelen, misschien een labyrint maken. We komen op deze manier in verbinding 
met diverse inwoners binnen de gemeenschap van Huizen.  

 



 

Jaarverslag 2020: 

De pastorale zorg wordt door Joke Werner verzorgd. Joke zoekt hierin haar eigen weg. Een 
aantal malen gaat Joke voor in de diensten Ontmoeting en Bezinning. Joke bezoekt een 
aantal leden die dat zeer op prijs stellen, het zijn gesprekken van mens tot mens.  

Er wordt verwezen naar het boek van Hans Alma, hierin gaat zij op zoek naar wat bestaan 
zinvol kan maken. Zij zoekt naar het gewone, naar woorden, vaak dagelijkse, herkenbare 

woorden. Ga met elkaar in gesprek en er gebeurt iets.  

De omschrijving "pastorale zorg" ligt gevoelig. Misschien is het beter om de term zielzorg te 

gebruiken?  Suggesties zijn welkom zodat wij het op de website kunnen wijzigen.  

In 2020 waren er meer toehoorders bij de zondagochtenden.   

Het bedrag van de bijdrage voor leden blijft gehandhaafd op 150 euro en de bijdrage voor 

vrienden blijft 50 euro. Het abonnement op De Verbinding wordt niet automatisch verleend 

bij het lidmaatschap. 

De gezamenlijke diensten met Naarden-Bussum vinden twee keer per jaar plaats. Helaas 

wordt de afdeling Weesp opgeheven en is de laatste dienst op 14 november 2021 om 15.00 

uur. Harry Schram, Ineke v.d.Kuil en Maarten Kruimer zullen een deel van de dienst 
presenteren en Peter Korver sluit de dienst af.  

De afdeling Laren-Blaricum organiseert 1 x per maand een zondagochtend ontmoeting tot 

eind december 2021. Zij bekijken per half jaar of zij nog door kunnen gaan om de kerk in 
stand te houden. 

Financieel verslag 2020: 

De Stichting Kantoor der Kerkelijke Administraties heeft op advies van de hoofdafdeling 

Vrijzinnigen de jaarrekening 2020 gemaakt. Zij hebben over de afgelopen 5 jaar de 
energiebelasting teruggevraagd. Deze bedragen hebben wij inmiddels op onze rekening 

courant ontvangen. Voor de teruggave voor de komende jaren hebben we inmiddels de 

kennis verkregen. De penningmeester neemt het nu over van KKA. 

Kascontrole: 

Janny Bakker en Coen Hoencamp hebben het bestuur decharge verleend voor het gevoerde 
financiele beleid in 2020. 

Benoeming Kascontrolecommissie 2021: 

Het is gebruikelijk dat een huidig kascommissie lid samen met een nieuwe persoon de 
controle verricht. Coen Hoencamp en Christine Hoogenkamp zullen in 2022 de controle 

verrichten over het jaar 2021. 

Begroting 2022: 

De voormalige huurders komen bijna allemaal weer terug. Dit geeft ruimte in het budget. 

Samenstelling van het bestuur en commissies: 

De commissies cultuur, ontmoeting en bezinning en tuin/onderhoud werken goed met elkaar 

als commissies. Simone Stawicki verzorgt de website en de PR waarvoor wij haar zeer 
erkentelijk zijn.  



Het bestuur stelt voor om Irene van den Berg op te nemen in het bestuur. Wij vragen de 

leden hiermee in te stemmen. Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend 
voor 15 september.  

Afscheid van koster/gastvrouw: 

Maarten bedankt Mieke Beumer voor haar inspanning en goede zorgen voor de Engel in de 

afgelopen jaren. Mieke wil graag in de toekomst actief blijven bij huwelijken en uitvaarten en 

op de woensdagochtend bij de tuingroep. Namens de Engel ontvangt Mieke een VVV-bon en 
bloemen. 

Rondvraag: 

Pietertje heeft telefonisch haar waardering uitgesproken voor de gezellige zondagen in juli 
en augustus. Tijdens de rondvraag sloot Hansje zich hierbij aan. 

Irene verzorgt de reserveringen voor alle bijeenkomsten. Na afloop komen er fijne, leuke 

opmerkingen, ook over de tuin. Er kwam ook een vraag over de stenen in de tuin: "Waarom 

liggen er zoveel stenen in de tuin?"  

Een suggestie: kunnen er in plaats van de stenen, kerk gelateerde plantjes in de tuin worden 

gezet? Bij voorbeeld: Engelwortel, Hemelsleutel enz. Irene biedt aan om deze te verstrekken. 
In het verleden is dit idee al eens eerder overwogen.  

Jopie vraagt of er controle kan plaatsvinden na verhuur van de kerk. Opgemerkt wordt dat 

wanneer er gezelschappen zijn van 50 personen of meer er automatisch iemand van de Engel 
aanwezig is als BHV-er en er dus gecontroleerd kan worden. Het bestuur zal zich hierover 
beraden. 

Hansje stelt voor om op donderdagmiddag te gaan voorlezen voor kinderen. 

 

 

Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering.  

We praten nog gezellig na met een drankje. 

4 september 2021, Willy Schoeman. 

 

 

 

   


