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Voorwoord
Voor u ligt het verslag van de vereniging De Woudkapel
over het jaar 2015-2016.
Het jaarverslag doorlezend zult u opmerken hoeveel
mooie activiteiten er in het verenigingsjaar 2015-2016
weer hebben plaats gevonden, goed bezochte diensten
en vieringen, muziek, lezingen, meditatie, bezinning en
gesprekken in vele vormen en daarnaast veelsoortige
exposities. Zoveel dat het onmogelijk is voor een vriend
of lid om eraan deel te nemen. Het is heel bijzonder om
van dichtbij mee te maken wat er gebeurt in onze
Woudkapel. Daarnaast is mij als kersverse voorzitter
gebleken dat we ook echt een vereniging zijn, waarbij de
vereniging alleen kan bestaan dankzij het werk van
talloze vrijwilligers. Velen daarvan zijn dagelijks met hun
taak bezig. De kosters, de haal- en brengchauffeurs, het
verzorgen van koffie en thee, de ondersteuning voor
lezingen en de schoonmaak. De betrokken vrijwilligers
vormen het kloppende hart van onze vereniging. Wij zijn
hun veel dank verschuldigd. Dat het ook gezellig kan zijn,
bleek op de vrijwilligersavond die zeer goed bezocht was
en ook op de nieuwjaarsbijeenkomst met prachtige
muziek en een borrel na afloop.
Beleidsmatig is er een koers uitgezet om onze lokale
identiteit als zelfstandige vereniging nadrukkelijker te
profileren binnen de gemeente De Bilt. Ons nieuwe
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programma heeft vorm gekregen dankzij de inbreng van
belangstellenden van buiten De Woudkapel en vele
eigen leden. Het nieuwe programma sluit mooi aan met
thema’s die leven om ons heen zowel op persoonlijk
niveau – het thema Levensfasen en persoonlijke groei –
als maatschappelijk – het thema Er is meer dan er te
meten is. In ons nieuwe programma is voor het eerst het
aanbod van bevriende derden opgenomen: open Soefi
bijeenkomsten, uitvoeringen van het Woudensemble en
de concerten van Innerchanges.
Binnen een aantal commissie is gewerkt aan een
heroriëntatie op de toekomst. Zo zijn de commissies,
Unitariërs in Roemenië, Amnesty International en Mens
en Medemens samengevoegd tot de nieuwe commissie
Mens en Medemens (M&M). Hierdoor ontstaat meer
betrokkenheid bij elkaar en kunnen de verschillende
maatschappelijke projecten met meer menskracht
worden uitgevoerd. Onze tuincommissie heeft,
aangevuld met een paar enthousiaste overburen van de
Woudkapel, een nieuw tuinplan gemaakt. De tuin is
opgeschoond en er zullen een paar bomen worden
gekapt die nu het gebouw overschaduwen.
De financiële adviescommissie is sparringpartner van het
bestuur op beleidsgebieden als beleggingsbeleid en
denkt ook actief mee over de continuïteit van De
Woudkapel op langere termijn.
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We hebben het afgelopen jaar bij de verhuur van de
Woudkapel actief ingezet op het beschikbaar stellen van
de Woudkapel voor uitvaarten. Met veel
uitvaartbedrijven is contact geweest en men is
enthousiast over het gebouw, de sfeer en de faciliteiten.
We hopen dat we in onze verhuuropbrengsten een
toename gaan zien, mede door vergroting van het team
dat verantwoordelijk wordt voor onze verhuuractiviteit.
Samen met de afdelingen Driebergen en Voorburg is een
notitie Vrijzinnigen nieuwe stijl ontwikkeld binnen de
landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland, die in de
loop van september zal worden besproken in regio
bijeenkomsten. We beogen naar een relatie toe te
groeien waarbij de plaatselijke vrijzinnige
gemeenschappen de dragende kracht vormen van de
vrijzinnigheid in Nederland. De landelijke organisatie
(landelijk bestuur en bureau) vervult hierin- waar
mogelijk en nodig – een voorwaardenscheppende,
ondersteunende en faciliterende rol. Daarnaast geeft de
landelijke organisatie gezicht en gewicht aan het
vrijzinnig gedachtegoed en bewaakt het de eenheid
binnen Vrijzinnigen Nederland. Over onze relatie met
Vrijzinnigen Nederland leest u meer verderop in het
Jaarverslag.
Flip Goudsmit,
voorzitter
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Zondagmorgen
De zondagmorgen vormt een moment voor bezinning,
ontmoeting en religieuze verdieping in de Woudkapel.
Iedere zondag heeft een eigen kleur en inhoud.
De 1e zondag leidt Pieter Lootsma, de 2e zondag is er een
bezinningssamenkomst, de 3e zondag een gastpredikant
of Lauk Spelberg en de laatste zondag in de maand is
een zondag waarin het OntMoeten centraal staat.

Vrijzinnige diensten
In de vrijzinnige kerkdiensten of bijzondere vieringen
gingen onze voorgangers Pieter Lootsma en Lauk
Spelberg respectievelijk 13 en 6 maal voor.
Gastpredikanten leidden de dienst 24 maal, elk op hun
eigen bijzondere wijze.
Bijzondere vieringen
In de Gedachtenisdienst in november werden de
overleden leden en vrienden herdacht.
Op de 1e Adventszondag en op Witte Donderdag was er
een viering van brood en wijn.
De Kerstvieringen droegen een bijzonder karakter. De
Kerstavond o.l.v. Pieter Lootsma werd naast Gerard
Zwart (orgel) opgeluisterd door het trio Duco Burgers
(piano), Tobias Segura Peralta (countertenor) en Kim
Grisel (klarinet). De viering op Kerstmorgen o.l.v. Lauk
Spelberg werd muzikaal ondersteund door Tessa
Posthuma, dwarsfluit en Jan Siemons, orgel.
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Oecumenische vieringen
Er waren 4 oecumenische vieringen op initiatief van de
Raad van kerken: op 17 januari, tweede Paasdag,
tweede Pinksterdag en de bijzondere oecumenische
viering voor ouderen op 30 maart.

Themazondagen OntMoeten
De laatste zondag van de maand stond in het teken van
OntMoeten. Deze ochtenden hebben geen vaste vorm,
maar de ontmoeting met elkaar staat centraal.
Oktober:

OntMoeting met muziek,
Annemarie Konijnenburg en Joke Op ’t
Land en het Jeugdstrijkorkest,
voorafgegaan door een workshop voor
violisten, van klein tot groot

November:

OntMoeten aan tafel,
Lauk Spelberg leidde de interactieve
viering van brood en wijn op 1e advent

Januari:

OntMoeten met drama,
Nellie Markus, dramaturge en betrokken
bij WereldOuders speelde de Monoloog
“Alejandra en José“

Februari:

Iconenwijding in een Oosters Orthodoxe
Eredienst met pastor Leo Koerhuis,
m.m.v. Klein Byzantijns Koor Utrecht
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April:

OntMoeten in de natuur,
Roos van Doorn , Natuur en
natuurbeleving als spiegel van de ziel

Mei:

OntMoeten in de muziek,
Marien van de Boom en Jan Siemons
gaven een beeld van de muzikale
ontwikkeling in de eerste helft van de 18e
eeuw

Bezinningssamenkomsten op zondag
Dit jaar waren er 7 bezinningssamenkomsten over een
maatschappelijk en religieus aspect, met een inleiding
door een gastspreker en een gedachtewisseling ,
afgewisseld met muziek. Het thema was dit jaar
verbinding.
September:

ENIS ODACI
Wij zijn gelijk als mens

Oktober:

MARCELLA BLOK
Bezint eer ge eindigt

November:

RIEMKE LEUSINK
Onderwijs 2032
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Januari:

HELEEN POTT
Bonobo’s, humanisten en de grenzen van
empathie

Februari:

NANETTE BAKKER
Muziek stimuleert en verbindt

Maart:

GOVERT JAN BACH
Spiritualiteit in de passietijd

April:

KIM JANSEN
Out of the box denken:
van structuur naar creativiteit

Gastpredikanten
De volgende Gastpredikanten leidden een
zondagsdienst (in tijdsvolgorde):
Marien van den Boom, Martine Wassenaar, Wytske
Dijkstra, Frits Muller, Roos van Doorn, Annegien
Ochtman-de Boer, Eric Cossee, Welmoed Vlieger, Aries
van Meeteren, Hans-Dirk van Hoogstraten, mevr. E.
Schinkel, Rob Nepveu, Maya Walburg, mevr. W.J.M. van
Remmen-Rosmalen, mevr. M. Nieuwenhuis-den Dulk,
mevr. A. Manneke, Peter Korver, Foekje Dijk, Marianne
Visch-de Bruin.
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Achter de schermen op zondagmorgen
Een bestuurslid is aanwezig met de
verantwoordelijkheid voor het verloop van de ochtend.
Bij de bezinningssamenkomsten heeft de
commissie Bezinningssamenkomsten de leiding en bij de
zondagen OntMoeten de commissie OntMoeten.
Een ontvangstcommissie heet iedereen welkom
bij de deur, deelt informatie of liturgie uit en zorgt voor
de collecte.
De informatie op schrift van de bijeenkomst
wordt verzorgd door een van de organisten of de
commissie Bezinningssamenkomsten of OntMoeten.
De koster zorgt voor de algehele logistieke
leiding en voor de geluidsapparatuur.
De organisten zorgen voor de muzikale omlijsting
van de kerkdiensten.
Bij bezinningssamenkomsten en bijzondere
zondagsdiensten is er muzikale omlijsting door diverse
musici.
Een groep vrijwilligers verzorgt de bloemen op de
zondagmorgen, die na de dienst als teken van
betrokkenheid bij zieke, eenzame of jubilerende
Woudkapellers worden bezorgd.
De autodienstservice van vrijwilligers haalt
bezoekers op.
Na afloop van de zondagbijeenkomsten staat
koffie en thee klaar, verzorgd door vrijwilligers.
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Gespreksgroepen
In de gespreksgroepen rond diverse thema’s biedt De
Woudkapel deelnemers de gelegenheid om over een
breed scala aan onderwerpen in gesprek met anderen
eigen ideeën uit te wisselen en uit te diepen zodanig dat
het bijdraagt aan ieders persoonlijke groei.
Hele jaar:

BINNENWERELD, BUITENWERELD
2 x 6 bijeenkomsten per gespreksgroep
o.l.v. Pieter Lootsma over ACTUELE
ONDERWERPEN
.
DE TIEN GEBODEN
2 x 6 bijeenkomsten per gespreksgroep
o.l.v. Pieter Lootsma over het bevrijdende
karakter van De Tien Geboden.
BIJBEL EN KUNST
2x6 bijeenkomsten per gespreksgroep
o.l.v. Pieter Lootsma

Najaar:

DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID
4 bijeenkomsten o.l.v. Maria van den Boer
met als basis het boek van Brené Brown.
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Voorjaar:

LEVENSKUNST
4 bijeenkomsten o.l.v. Maria van den Boer
met Het boek van vergeving van Desmond
en Mpho Tutu als uitgangspunt.

Voorjaar:

MUZIEK ALS BRON VAN BEZIELING
4 bijeenkomsten over muziek als
inspiratiebron door de tijd heen, o.l.v.
Marien van de Boom en Jan Siemons.

Hele jaar:

ROUWVERWERKING
Niet doorgegaan wegens geringe
belangstelling.

Hele jaar:

Gespreksgroep Huize Het Oosten
(o.l.v. Suus Wentink);
Gespreksgroep Houdringeflat
(o.l.v. Lauk Spelberg).
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Jeugd
Hele jaar:

KINDERKRING
Op 18 zondagen was er Kinderkring
ingepland voor kinderen, kleinkinderen of
oppaskinderen, voorbereid door Lauk
Spelberg en de Kinderkring commissie.
Wegens geringe belangstelling was er
vanaf januari alleen nog een Kinderkring
op de hoogtijdagen en een oppasservice.

Hele jaar:

JONGERENKRING OP PAD
Voor jongeren vanaf 12 jaar was er de
mogelijkheid o.l.v. Lauk Spelberg kennis te
maken met de cultuur en rituelen van
onszelf en van anderen. De groep van 4
jongeren is eenmaal bij elkaar geweest en
bezocht de tentoonstelling “Ridderorden”
in het Centraal Museum in Utrecht.
Daarna is de groep opgeheven wegens
eindexamens en opzegging lidmaatschap.
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Lezingen en gesprekspodia
Tijdens de series van lezingen stond een aantal thema’s
centraal. Zo was er de serie De Kracht van meditatie, de
serie Tijd en tijdsbeleving, de serie Natuur en
spiritualiteit en de serie Intuïtief Opvoeden.

Najaar:

Serie DE KRACHT VAN MEDITATIE
4 sprekers belichtten ieder vanuit hun
eigen achtergrond verschillende meditatie
methoden.
HESTER LIGTVOET, pianiste en
yogacdocente, sprak over de effecten van
meditatie op lichaam en geest en de rol
van muziek daarbij.
TON JANS EN GERDA JONGENELEN over
de effecten van Transcendente meditatie
op lichaam , geest, relaties en omgeving.
JOKE LITJENS over wat het Christendom
op meditatief gebied te bieden heeft.
ELINE SNEL over Mindfulness en kinderen
en haar boek Stil zitten als een kikker,
mindfulness voor kinderen en hun ouders.
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Najaar:

Serie TIJD EN TIJDSBELEVING
Door 3 sprekers werd ingegaan op hoe wij
het begrip tijd kunnen ervaren.
JOKE HERMSEN over de tijd met twee
gezichten, Chronos, de lineaire meetbare
tijd en het tijdsbegrip Kairos, de titel van
haar boek over tijd en tijdsbeleving.
PAUL VAN TONGEREN, hoogleraar
wijsgerige ethiek over te leven in een tijd
die onherroepelijk verstrijkt.
DANIËL VAN EGMOND over het besef in
vrijwel alle religies en culturen dat met
het aardse leven het bestaan van de mens
niet tot een eind is gekomen.

Voorjaar:

Serie NATUUR EN SPIRITUALITEIT
Wat natuur met mensen doet stond
centraal in 2 bijeenkomsten over natuur
en spiritualiteit.
MATTHIJS SCHOUTEN, hoogleraar
Universiteiten Cork en Wageningen en
bestuurslid van het Natuur College, over
het beeld dat de mens van de natuur
heeft, als weerspiegeling van het beeld
dat de mens heeft van zichzelf.
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MACHTELD HUBER, voormalig huisarts en
onderzoeker, over het herstelproces bij
ziekte en het hervinden van eigen
krachtbronnen.
Voorjaar:

Serie INTUITIEF OPVOEDEN
Twee avonden stonden in het teken van
het thema opvoeden, positief en creatief
opvoeden door je intuïtie en die van je
kind te gebruiken.
STEVEN PONT, ontwikkelingspsycholoog
en gezinstherapeut over de wereld van
gehechtheid, hechtingsfiguren,
hechtingsrelaties, hechtingsgedrag en
bijzondere hechtingsstijlen.

`

EVELIEN PULLENS, dramadocent,
schrijfster, reader en leraar intuïtieve
ontwikkeling, over de rol van intuïtie in de
relatie tussen ouder en kind.

Voorjaar:

WAAROMDENKERS SALON
i.s.m. de Vrijmetselaarsloge “De Ster in
het Oosten”. Rond het thema De natuur
als leidraad, werden Saskia Teunissen,
hoogleraar palliatieve zorg en drijvende
kracht achter het Better Decision
Institute, Marcel Dierselhuis, dierenarts
en Lucie van Marwijk Kooy, bewoonster
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van landgoed Vollenhoven geïnterviewd
over hun persoonlijke drijfveren door
Ilona Hofstra, programmamaakster en
journaliste.
HANS WOPEREIS over zijn boek “Het Licht
en de Korenmaat””, een avond i.s.m. de
Loge De Unie van Utrecht
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Kunst en cultuur als inspiratiebron
ZINGEN MET JAN KORTIE
Een mantra-avond waarin Jan Kortie, stembevrijder, ons
de magie van het zingen van mantra’s als lied van de ziel
leerde, via onze eigen stem en klank onze spiritualiteit
en muzikaliteit aan te spreken en heelheid te ervaren.
Het was een startevenement van het nieuwe seizoen dat
veel bezoekers trok.
HET WOUDENSEMBLE
Op verschillende avonden door het jaar heen waren er
muziekuitvoeringen van het Woudensemble, bestaande
uit musici uit het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v.
Annemarie Konijnenburg. Het speelde o.a.
strijkkwartetten van Gernheim en Mozart en
strijkkwintetten van Mendelssohn en Onslow.
MUSEUMBEZOEK MET ALWIN KROEZE
In het voor- en najaar deelde Alwin Kroeze,
kunsthistoricus en Vrije Academie docent, tijdens twee
rondleidingen, in het museum De Fundatie in Zwolle en
het Gemeentemuseum in Den Haag, zijn kennis en
inspiratie met een groep Woudkapellers.
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ELS VAN STALBORCH
Presentatie van de nieuwe gedichtenbundel “Tijd vergist
zich” van Els van Stalborch, lid van het Utrechts
Stadsdichtersgilde.
POËZIE PODIUM
De jaarlijkse poëzieavond voor dichters en liefhebbers
van poëzie, verlevendigd met live muziek. Verschillende
lokale dichters, Iris van Haaren, Marieke Verhoef, Cora
de Vos en Wyneke van Nouhuys, lazen voor uit eigen
werk. Gerard Zwart speelde improvisaties op de piano
tussen de gedichten door. De Bilthovense Boekhandel
was aanwezig met een boekentafel, zodat er ook
gekocht en gesigneerd kon worden.
RUUD BARTLEMA EN GERARD ZWART
Ruud Bartlema, predikant en kunstenaar vertelde over
zijn werk en de tentoonstelling Resonanties van licht.
Gerard Zwart componeerde op de schilderijen
geïnspireerde muziek.
MICHIEL BORSTLAP
Het optreden van Michiel Borstlap, pianist en
componist, zorgde met zijn virtuoze speeltechniek voor
een inspirerende avond waar te horen viel hoe de stilte
een plek tussen de noten vindt.
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Meditatie en spiritualiteit
Verschillende bijeenkomsten boden ruimte voor
persoonlijke bezinning, verdieping en spirituele groei.
Hele jaar:

KRACHT VAN DE STILTE
Wekelijkse open meditatiegroep, iedere
donderdagavond van 20.00-21.00 uur
voor iedereen die behoefte heeft aan een
vast rustmoment in de week, onder de
afwisselende leiding van WENDY DE
GRAAFF, WYNEKE VAN NOUHUYS en ITA
KLOOS.

Hele jaar:

MEDITATIE OP ZONDAGOCHTEND
Voorafgaand aan de diensten van Pieter
Lootsma waren er van 9.30-10.30 uur
meditatiebijeenkomsten o.l.v. WYNEKE
VAN NOUHUYS: meditatie, beginnend met
ontspanningsmeditatie, daarna verdieping
en stiltemeditatie.
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Culturele activiteiten
Al sinds haar oprichting gaan bezinning en inspiratie bij
De Woudkapel hand in hand met culturele activiteiten
zoals muziek, beeldende kunst en het Filmhuis. Aan de
organisatie In de Filmhuis commissie nemen twee nietWoudkapellers deel.

Filmhuis
Het vijfde jaar van het Filmhuis verliep opnieuw
succesvol. Het Filmhuis is een begrip geworden.
Er waren 6 voorstellingen met gemiddeld ca. 50
bezoekers per avond. Na afloop was er gelegenheid tot
een drankje en gesprek.
September:

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME

Oktober:

OM DE WERELD IN 50 CONCERTEN

November:

CHERRY BLOSSOMS

Januari:

THE THEORY ABOUT EVERYTHING

Februari:

LA LOI DU MARCHÉ

Maart:

THE IMITATION GAME
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Tentoonstellingen
Ook dit jaar was er weer een divers aanbod van
wisselende tentoonstellingen met een verschillend
karakter, van kunstenaars uit Bilthoven en van veraf.
september-november: MARTIN MEULENBERG,
foto-expositie
thema: “Sub-wezens”
november-januari:

ELICE KERNKAMP,
schilderijen, acryl, houtskool,pastel
thema: mensen

januari-april:

RUUD BARTLEMA,
schilderijen
thema: resonanties van licht

maart-juni:

DINEKE GROENHOF BLAAUW
Penseelschilderingen op Aziatisch
papier
thema: het intieme en het
universele, de dynamiek en de
stilte; klank en stilte, zwart en wit

juni-september:

ELFI RAMAR-MISCHITZ
schilderijen in impressionistische
stijl die een verhaal vertellen
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Sociale activiteiten
De betrokkenheid van leden en vrienden van De
Woudkapel bij elkaar en bij anderen komt tot uiting in
verschillende sociale activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst
De Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden, vrienden,
donateurs en naaste buren werd dit jaar muzikaal
omlijst door Camillo Cabassi, cello en Andrea Bartanzon,
viool.
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Commissie Mens en Medemens nieuwe stijl
In het voorjaar 2016 zijn de commissies Mens en
Medemens, Unitariërs in Roemenië, het Buddy Project
en Amnesty International een samenwerking aangegaan
en hebben zich verenigd in een brede, nieuwe
commissie Mens en Medemens.
De nieuwe commissie is 3 maal bijeen geweest.
De nieuwe commissie wil meer aandacht geven aan
vluchtelingenwerk en projecten dichtbij huis. Zo was in
mei Hanneke Eilers van het Steunpunt Vluchtelingen de
Bilt aanwezig in de vergadering en werd een lid van
M&M vervolgens vrijwilliger. M&M heeft een gift
overgemaakt voor het bekostigen van extra’s voor de
kinderen van de in onze gemeente gevestigde
vluchtelingen.
De commissie Mens en Medemens (M&M) oude stijl
heeft nog 2maal vergaderd.
Extra collectes waren er dit jaar (op voorstel van de
commissie) voor het War Trauma Found, de Stichting
Leergeld, de Stichting Epafras, Varja Nepal, Szentpeter,
Saviz (Stichting Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist) en
voor Mens en Medemens. Er is meebetaald aan het uitje
voor De Woudkapel. Er zijn giften gedaan aan UAF
(studiefonds vluchteling studenten), IARF, Saviz en de
Lepra Stichting. De Woudkapel heeft ook dit jaar
meegedaan met het brengen van een bloemengroet aan
Kamp Zeist, waar vreemdelingen zonder verblijfsvergunning in detentie verblijven. Voor de kerkdienst
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wordt bij toerbeurt door de deelnemende kerken een
boeket bloemen bezorgd en iedereen kan na de dienst
een bloem meenemen naar zijn cel.
De Woudkapel Kerstactie 2015 bracht € 2.462 op.
Daarvan was 1/3 bestemd voor Sathiko Sath Nepal, 1/3
voor de Stichting EVI (ondersteuning ouders voor
kinderen met kanker) en 1/3 voor M&M.
Vaste lasten voor M&M zijn: het Oecumenisch
hulpfonds en de kerst actie van de Werkgroep
Oecumenisch Diaconaat de Bilt/Bilthoven.
De financiën van de verschillende werkgroepen worden
nog gescheiden beheerd.
Namens De Woudkapel heeft de afgevaardigde van
M&M 4 x vergaderd met de Werkgroep Oecumenisch
Diaconaat (WOD). Carolien de Boer heeft Corry Grijns
opgevolgd als vertegenwoordiger in de WOD.

Commissie Unitariërs in Roemenië
De commissie heeft sinds 1998 nauwe banden
onderhouden met de Unitarische gemeente in Petreni
(Homorod Szentpeter) in Transsylvanië (Erdély).
De Woudkapel helpt de gemeente van Szentpeter met
projecten, voornamelijk ten behoeve van ouderen en
jeugd.
De werkzaamheden van de commissie zullen in 2016
worden afgebouwd; de jaarlijkse kerstactie t.b.v. de
kerstpakketten voor Szentpeter zal in 2016 voor het
laatst worden gehouden.
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Een aantal activiteiten, zoals de ondersteuning van
zieken en bejaarden zal door M&M worden voortgezet,
zolang de financiële middelen toereikend zijn. Ook het
Buddy project, van waaruit jaarlijks een bijdrage wordt
gegeven, dit jaar € 2.500 voor de studiekosten van 13
kinderen uit Szentpeter, wordt gecontinueerd onder de
naam Studiefonds jeugd van Szentpeter.
Fondsen werden verworven via de boekenmarkt, een
collecte, een bijdrage van Emmaus, de kerstkaartenactie, het Buddy project en door bijdragen van andere
afdelingen van Vrijzinnigen Nederland.
De commissie is 4maal bijeen geweest in de oude
samenstelling.

Werkgroep Amnesty International
De verkoop van kaarsen en kaarten in de adventstijd
leverde weer een mooie opbrengst op voor Amnesty
International. Op vier zondagen werden door de
werkgroep schrijfacties georganiseerd. Deze schrijfacties
aan ambassades en regeringen van bepaalde landen
hebben er onlangs toe geleid dat in Angola jonge
activisten zijn vrijgelaten en in Delaware USA de
doodstraf is afgeschaft.

Wandelkring
Dit jaar liep de Wandelkring van Amsterdam naar Den
Bosch. Een onverwacht mooie wandeling kris kras door
veenweide en rivierenland. Het landschap was weids,
groen, verfrissend met speelse dieren, verre einders en
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zelfs een optocht antieke tractoren. Tijdens de tocht
hebben we 5 nieuwe wandelaars leren kennen.
Het was een wandeling van schilders. Aan de rand van
Amsterdam rustten we bij de molen die Rembrandt
heeft geschilderd. In Buurmalsen werden we rondgeleid
in de kerk en zagen eeuwenoude fresco’s van pelgrims
van Sint Jacob, op weg zoals wij. In Den Bosch eindigden
we bij het Art Centre tussen de creaties van
duivelmaker Jeroen Bosch. Deze zijn na 350 jaar nog
bijna springlevend.
De tocht werd afgesloten in een restaurant, waar de
groep opeengepakt aan een lange tafel uitbundig
pratend met elkaar at, diezelfde groep die de dag in
stilte lopend was begonnen.

Tuincommissie
Vanuit de filosofie dat de tuin een belangrijk onderdeel
is van de zichtbaarheid van De Woudkapel en daarmee
een sterke communicatieve waarde heeft, is dit jaar in
samenspraak met de buren, de tuincommissie,
bestuursleden en belangstellenden leden en vrienden,
op initiatief van Flip Goudsmit en Angélique van Beeck
Calkoen en onder de bezielende leiding van Sjoerd Papa
een plan ontwikkeld voorde tuin. In meerdere
bijeenkomsten werden kernwaarden van De Woudkapel
vertaald naar bruikbare associaties en beelden voor een
tuinontwerp, resulterend in een “vlekkenplan” met
elementen die aandacht vragen. In de zomer is met de
uitvoering van het tuinontwerp begonnen en in het
najaar wordt de afronding voorzien. In overleg met de
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commissie oud papier inzameling is besloten de
papiercontainer als dominante factor in de tuin in
september 2017 te verwijderen en deze ruimte
opnieuw in te richten en terug te geven aan de natuur.
Een groep vrijwilligers stak stevig de handen uit de
mouwen en voor het verplaatsen van struiken en enige
bomenkap is er professionele ondersteuning.

Adventsmaaltijd
Op woensdagavond 9 december vond er een voor
iedereen toegankelijke Adventsmaaltijd plaats in de
Woudkapel. Een feestelijk diner, omlijst door muziek,
gedichten en zang.

Ontmoetingsmiddagen en uitstapje
De pastorale commissie o.l.v. Lauk Spelberg
organiseerde twee bijeenkomsten in de zomerperiode.
De eerste bijeenkomst op 30 juni met een audiovisuele
diapresentatie over de Nationale plantentuin van
Indonesië ging wegens gebrek aan belangstelling niet
door.
De tweede bijeenkomst op 24 augustus, een
zomerontmoeting rondom film en muziek, werd goed
bezocht.
Op 7 oktober vond er een “herfstuitstapje” plaats, een
route langs de kastelen Sterkenburg, Sandenburg en
Lunenburg richting Maarsbergen, waar het
kledingmuseum werd bezocht.
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Bibliotheek
In de kleine zaal is een kleine, permanente bibliotheek
ingericht , waaruit boeken geleend kunnen worden.
Inmiddels is er een ruime keus aan interessante boeken,
ook recente uitgaven.
Er is een plank gereserveerd waar aanvullingen voor de
bibliotheek kunnen worden achtergelaten.

Boekenmarkt
In augustus werd toch weer een boekenmarkt ten
behoeve van de Commissie Unitariërs in Roemenië
gehouden onder de bezielende leiding van Atie en Bert
van Huis. De boekenmarkt bracht € 1.049 op.
De opbrengst was bestemd voor de ondersteuning van
ouderen en chronisch zieken in Szentpeter, de
partnergemeente van De Woudkapel in Roemenië.

Oud papier
Het oud papier was ook dit jaar weer een bron van
inkomsten voor De Woudkapel, al lopen de inkomsten
de laatste jaren terug. De opbrengst dit jaar € 2.533.
Een speciale commissie van sjouwers zorgde voor een
ordelijke opstapeling in de container. In september
2017 zal de containerfunctie worden beëindigd en wordt
voorrang gegeven aan een nieuwe tuininrichting,
waarmee naar verwachting op andere wijze nieuwe
inkomsten kunnen worden gegenereerd.
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Informatie over De Woudkapel
De Woudkapel is een vereniging met leden en vrienden
en een bestuur. Samen zorgen zij ervoor dat De
Woudkapel functioneert. Zonder de enthousiaste inzet
van alle vrijwilligers zou De Woudkapel niet kunnen
bestaan. Het sfeervolle gebouw van de Woudkapel is het
centrale punt van de gemeenschap. Het programma
wordt in samenspraak met leden, vrienden en
belangstellenden opgesteld.

Bestuur
Op 1 september 2015 was het bestuur van de vereniging
De Woudkapel als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Diederik von Meyenfeldt
Secretaris:
Dini van Egmond-Bleumink
Penningmeester:
Dick Luijckx
Kerkmeester:
John Plesman
Bestuurslid communicatie: Wendy de Graaff
Bestuurslid programma:
vacature
Bestuurslid interne organisatie: Angélique van Beeck
Calkoen
In het verslagjaar van 1 september 2015 tot en met 31
augustus 2016 vonden de volgende bestuurswisselingen
plaats.
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Op 14 oktober 2015 trad Diederik von Meyenfeldt af als
voorzitter en werd als opvolger Flip Goudsmit tot
voorzitter benoemd.
Op 26 april 2016 werd Wyneke van Nouhuys-Schothorst
benoemd in de vacature bestuurslid programma.
Het bestuur vergaderde regulier 13 maal.

Algemene ledenvergaderingen
Er vonden twee algemene ledenvergaderingen plaats.
De najaarsvergadering op 14 oktober 2015 en de
voorjaarsvergadering op 26 april 2016.

Programma
Er vond een brainstormavond voor het nieuwe
programma plaats op 19 januari. Eerdere
bijeenkomsten in kleinere kring vonden eerder plaats,
met leden en vrienden in november en met externe
contacten en buurtgenoten in december.
Uit de brainstorms en de discussie binnen de
programma commissie kwam naar voren dat er
behoefte is aan meer samenhang en rust in het
programma en minder maandelijkse activiteiten.
De commissie Jaarprogramma werkte de ideeën uit en
gaf het programma 2016-2017 verder vorm, resulterend
in het programmaboekje 2016-2017.
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Predikant en pastoraal werker
Pieter Lootsma is sinds augustus 2014 voor 40 %
aangesteld als predikant, voorganger en inspirator.
Naast maandelijkse preekbeurten op de 1e zondag van
de maand en de bijzondere vieringen, leidde hij dit jaar
weer veel gesprekskringen en had een belangrijk
aandeel in de totstandkoming van het programma voor
2016-2017. Ook maakt hij deel uit van de commissie
OntMoeten die de laatste zondagen van de maand
voorbereidt en vormgeeft.
Lauk Spelberg is als pastoraal werker en voorganger
aangesteld voor 40 %. Samen met Pieter Lootsma droeg
zij de zorg voor de geestelijke begeleiding van de leden
en vrienden waar dat wenselijk en nodig was en de
begeleiding van herdenkingsdiensten.
De pastoraal werker is verantwoordelijk voor het
Steunpunt Pastoraat. Zij coördineerde het pastorale
werk en begeleidde de contactpersonen in de wijken.
Daarnaast leidde zij senioren gesprekskringen en was
verantwoordelijk voor het jeugd- en jongerenwerk. Zij
coördineerde de Pastorale Commissie, die7 maal bij
elkaar kwam.
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Contactpersonen in de wijken
Iedere wijk heeft een contactpersoon die
ondersteunend contactpunt is voor het pastoraat.
De contactpersonen zijn de “voelsprieten” van De
Woudkapel en staan zo nodig in nauw contact met de
voorgangers van De Woudkapel. Zij zorgden voor de
distributie van het Jaarprogramma, van de kerstattenties
en bepaalden de doelen voor de kerstactie.

Leden en vrienden
In 2015-2016 zijn er 7 nieuwe leden en 10 nieuwe
vrienden bijgekomen. Er zijn 11 leden/vrienden
overleden (8 leden, 3 vrienden). Verder hebben 21
leden/vrienden (12 leden en 9 vrienden) hun
lidmaatschap opgezegd.
Op 1 september 2016 stonden er 259 leden en vrienden
ingeschreven (193 leden en 66 vrienden).
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Exploitatie
Financieel Jaarverslag
Het financieel resultaat over het verenigingsjaar 20152016 is uitgekomen op een verlies van € 26.634 ten
opzichte van een begroot negatief resultaat van
€ 37.500. De afschrijvingslast bedraagt in werkelijkheid
€ 11.300, wat conform de verwachting is. Deze laatste
post heeft geen invloed op de kaspositie van De
Woudkapel. Het resultaat exclusief afschrijvingen
bedraagt ruim € 15.000 negatief en met dit bedrag is ons
spaartegoed verminderd. Eind augustus 2016 bedroeg
het saldo van de spaartegoeden bijna € 735.000.
De baten uit “bijdragen levend geld” waren bijna € 4.000
hoger dan begroot; daartegenover waren de
verhuuropbrengsten ca. € 3.000 lager dan verwacht. De
post giften is ca. € 2.000 hoger uitgekomen dan begroot.
Vanwege nieuwe jaarverslagregelgeving zijn de kosten
van rubriek 46 verdeeld over lasten kerkgebouw en
pastoraatkosten en dat is ook de verklaring waarom
beide posten hoger uitkomen dan begroot. Exclusief de
post afdracht collecten zijn de kosten bijna € 5.000 lager
dan begroot, voornamelijk door lagere energie- en
schoonmaakkosten. Door de lage rentestand waren de
rentebaten substantieel lager, een trend die naar
verwachting nog wel een tijd zal voortduren.
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De in 2014-2015 verkregen legaten ad € 20.000 zijn in
het verenigingsjaar 2015-2016 ten dele (€ 4.000)
besteed aan verbetering van de geluidsinstallaties. Het
restant ad € 16.000 is in het nieuwe verenigingsjaar
2016-2017 bestemd voor de aanschaf van nieuwe
stoelen in de kapel welke eind 2016 worden geleverd.
Nieuw is dat de mutaties van de overige bankrekeningen
(M&M en Unitariërs) worden gepresenteerd op de
regels 53/54 en 89. Per saldo hebben deze posten geen
invloed op het resultaat van De Woudkapel.
Tenslotte zijn de regels 80 - doorzendcollecten - en 49 afdracht collecten - lager dan begroot uitgekomen,
omdat de collectegelden voor goede doelen
rechtstreeks worden gestort op de rekeningen die
worden beheerd door de commissies van M&M en de
Unitariërs.
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Bronnen van nieuwsverspreiding
Website: Algemene informatie en actuele berichten.
Nieuwsbrief: Maandelijkse email aan geïnteresseerden.
Programmaboekje: Dit jaar een indeling op datum.
Verspreiding via leden en vrienden, de openbare
bibliotheek, het gemeentehuis en de Bilthovense
Boekhandel.
De Lantaarn: verscheen 6 maal voor leden en vrienden.
Artikelen in de pers: Bij de belangrijkste activiteiten
werden persberichten verstuurd naar de lokale media
met als streven wekelijks aandacht in de lokale pers voor
activiteiten van De Woudkapel. Er werd een proef
gedaan met maandelijkse advertenties in de regionale
krant.
De Blauwe folder: Uitgave van het Convent van kerken,
waarin een selectie van onze activiteiten is opgenomen.

Contacten
Oecumene
De Woudkapel participeerde in de plaatselijke Raad van
Kerken en nam deel aan oecumenische kerkdiensten en
de oecumenische viering voor ouderen in Bilthoven.
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Vrijzinnigen Nederland
De Woudkapel is lid van de landelijke vereniging
Vrijzinnigen Nederland (VNL) (voorheen genaamd
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB), opgericht in 1870.
Deze werkt als een platform van alle aangesloten
vrijzinnige afdelingen.
Vrijzinnigen Nederland is geassocieerd lid van de Raad
van Kerken in Nederland. Vrijzinnigen Nederland is lid
van de International Association for Religious Freedom
(IARF) en sinds 2012 lid van de International Council for
Unitarians and Universalists (ICUU).
Binnen de VNL en de afdelingen is op initiatief van de
afdelingen Bilthoven, Driebergen en Voorburg dit jaar
een brede discussie gestart over de gewenste lokale
verantwoordelijkheden van de afdelingen in relatie tot
de rol die het landelijke bestuur, het landelijk bureau en
het Convent op grond van de huidige statuten vervult.
In een nadere uitwerking van een in de algemene
najaarsvergadering van VNL in november 2015
aangenomen, breed gedragen motie (98% stemde voor)
van deze afdelingen wordt een nieuw vereniging- en
besturingsmodel voorgestaan.
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Overzicht vrijwilligers 2015-2016
Alle vrijwilligers werden door het bestuur bedankt
tijdens een feestelijke maaltijd op 13 november.
AKTIVITEITEN PROGRAMMA
Cie Jaarprogramma: Flip Goudsmit, Wendy de Graaff
(communicatie), Jaap Groenhof, Pieter Lootsma, Nelleke Metselaar,
Tjeerd Mijnster, Wyneke van Nouhuys
Cie Bezinningssamenkomsten: Wies Goudsmit, Joost
Ruitenberg (voorz.), Jan Willink
Cie OntMoeten: Marijke van Asbeck, Pieter Lootsma, Ellie Luteijn,
Nelleke Metselaar, Otto Tissing
Inroostering gastpredikanten: Cock Tissing

Pastorale commissie: Anja Ras, Eva Santman, Lauk Spelberg
(voorz.), Suus Wentink
Contactpersonen: Ineke Acksen, Marijke van Asbeck, Paulien de
Bruin, Elly Bunge, Geertje Flederus, Martine Frank, Annette van
Geuns, Corry Grijns, Jenneke Jonkers, Gea Keehnen, Irma Kloos,
Elsbeth von Meyenfeldt, Jacqueline Olland, Willemien Onderstal,
Anja Ras, Eva Santman, Lauk Spelberg, Annelies Trenning, Ada van
Trigt, Regina van der Weij, Suus Wentink
Werkgroep Kinderkring: Aukje Oldeman, Riemke Putz-Visser,
Lauk Spelberg
PR, Website en Nieuwsbrief: Wendy de Graaff

Redactie Lantaarn: Paulien Fokker, Herman van Nouhuys,
Marieke Verhoef
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SOCIALE EN CULTURELE AKTIVITEITEN
Cie Unitariërs in Roemenië: Carolien de Boer, Jan Kloos
(voorz.,penn.), Jacqueline Olland (secr.), Peter van Trigt
Buddyproject Szentpeter: Jan Ras

Cie Amnesty International: Aty van der Heijden, Gonny van der
Lee, Anja Ras

Cie Mens en Medemens: Carolien de Boer, Kaai Hanhart, Corry
Grijns (voorz.), Marijke Peyser, Eva Santman, Gerold Matt
Tentoonstellingcie: Henk van den Berg, Meta Henkes, Folkert
Santman, Valérie de Zwaan
Filmhuis: Adriane Elffers, Olga de Groot, Elsbeth von Meyenfeldt,
en twee leden van buiten De Woudkapel, dit zijn: Christine v.d.
Wijngaart en Riette Muller; techniek: Lon van Keulen
Meditaties: Wendy de Graaff, Ita Kloos, Wyneke van Nouhuys

Wandelkring: Kaai Hanhart, Ellie Luteijn
Boekenmarkt: Atie en Bert van Huis
Bibliotheekcie: Bert Geyskes, Karina Kester
GEBOUW EN VERENIGING
Kosters: Dave van Beeck Calkoen, Paul Henry, Bert Geyskes, Jan
Kloos, Eric Martens, Herman van Nouhuys, Folkert Santman, Bart
Westerweel
Organisten: Jan Siemons en Gerard Zwart

Financiële adviescie: Han van Manen, Levien Oggel, Hanke Lange
Kascontrolecie: Jaap Groenhof, Jan Ras, Valérie de Zwaan
Verhuurcoördinator: Atie van Huis
Ledenadministratie: Dini van Egmond
Archief: Otto Tissing
Werkgroep Oecumenisch Diaconaat Raad van Kerken: Corry
Grijns
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Huishoudcie: Kathinka Geyskes, Colien Remmen, Christa
Ruitenberg, Jifke Sonneveldt
Schoonmaakdiensten: Pauline Fokker, Elsbeth von Meyenfeldt,
Ada van ’t Sant, Eva Santman, Jojo Tan
Tuincie: Angélique van Beeck Calkoen, Dave van Beeck Calkoen,
Henk van den Berg, Lucie van Delden, Tine Dijstra, Pauline Fokker,
Ita Kloos, Folkert Santman, Wyneke van Nouhuys
Oud papier inzameling: Bert Geijskes, Eric Martens, Bart
Westerweel, Dave van Beeck Calkoen, Folkert Santman

UITVOERINGSDIENSTEN
Ontvangstdiensten: Gonny Andree, Mia Berendsen, Lidy Bieze,
Han van Dort, Maria van Groenestijn, Irma Kloos, Arno Noorloos,
Ineke Provily, Anja Ras, Jeanine Ridder, Geertje Roelofs, Nuria
Snijders
Koffiediensten: Carolien de Boer, Anita Charbon, Hansje
Doeleman, Han van Dort, Geertje Flederus, Annette van Geuns,
Kathinka Geyskes, Corry Grijns, Meta Henkes, Ursula de Jong,
Jenneke Jonkers, Eline Martens, Elsbeth von Meyenfeldt, Jacqueline
Olland, Willemien Onderstal, Marijke Peyser, Ineke Provily, Jifke
Sonneveldt, Nanda Stroband, Jojo Tan, Cock Tissing
Autodiensten: Ineke Acksen, Hans Borleffs, Han van Dort, Pauline
Fokker, Wendy de Graaff, Paul van Geuns, Aty van der Heijden, Kaai
Hanhart, Ita Kloos, Jan Kloos, Gerold Matt, Bert van der Plas, Joost
Ruitenberg, Eva Santman, Folkert Santman, Auke Stroband, Otto
Tissing, Peter van Trigt
Kinderoppas: Jasmijn Hanhart, Elisabeth Putz, Juul Jetten

Bloemschikken voor evenementen: Nanda Stroband
Kookcie: Annette van Geuns, Han van Dort, Corry Grijns, Jenneke
Jonkers, Anja Ras, Cock Tissing (coördinator)
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Team Ondersteuning Lezingen (TOL): Dave van Beeck Calkoen,
Jet van Beeck Calkoen, Hansje Doeleman, Pauline Fokker, Martine
Frank, Meta Henkes, Lon van Keulen, Eline Martens, Gerold Matt,
Elsbeth von Meyenfeldt (coördinator), Tjeerd Mijnster, Bertien de
Moor, Jaap Oprel, Agnes Peters, Folkert Santman, Nuria Snijders,
Madeleine Spliet, Sonja Stadelman, Auke Stroband, Nanda
Stroband, Jojo Tan, Anje Westerweel, Bart Westerweel; reserve:
Marijke van Asbeck, Cock Tissing, Civile van Zelm van Eldik
Bloemendienst: Sonja Ancher, Marijke van Asbeck, Jet van Beeck
Calkoen, Angélique van Beeck Calkoen, Mia Berendsen, Lidi Bieze,
Ton van Bodegraven, Hans Borleffs, Anita Charbon, Hansje
Doeleman, Han van Dort, Dini van Egmond, Pauline Fokker, Martine
Frank, Annette van Geuns, Kathinka Geyskes, Corry Grijns, Minke
Guensberg, Margje Heep, Meta Henkes, Atie van Huis, Els Jonker,
Jenneke Jonker, Gea Keehnen, Irma Kloos, Elly Kooiman, Wil
Lingsma, Anneke Loeff, Etta van Manen, Eline Martens, Emmy
Meijers, Elsbeth von Meyenfeldt, Wyneke van Nouhuys, Jacqueline
Olland, Willemien Onderstal, Agnes Peters, Marijke Peyser, Anja
Ras, Colien Remmen,Geertje Roelofs, Jifke Sonneveldt, Christa
Ruitenberg, Nanda Stroband, Jojo Tan, Cock Tissing, Regina van der
Weij, Suus Wentink, Anje Westerweel, Alijd Westveer Slinkers ,
Valérie de Zwaan
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