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1. Inleiding  
 

Het afgelopen jaar mag zich kenmerken als een overgangsjaar. 

Hieronder wordt ingegaan op vijf ontwikkelingen die dit jaar 

kenmerken. 
 

Allereerst zijn we begonnen met een oriëntatie op de 

toekomst. Dit jaar zijn er twee toekomstdagen gehouden die 

goed werden bezocht en waar geëngageerd en in een open sfeer 

gesproken is over de weg die we als vrijzinnige gemeente voor 

ons zien richting ons 100-jarige bestaan. Duidelijk is dat we als 

vereniging springlevend zijn waarbij een grote betrokkenheid van 

vele leden en vrienden de basis vormt. Hierbij is het ook zo dat 

een aantal nieuwe leden zeer gemotiveerd is om direct hun 

steentje bij te dragen. Daar is het bestuur heel blij mee. 

Binnenkort vindt met een kleine groep van betrokkenen een 

gesprek plaats om te overwegen wat nu de volgende stap wordt. 

Duidelijk is natuurlijk dat zicht op verleden en heden de basis 

vormen voor de gedachtebepaling over de toekomst van de 

Woudkapel. 
 

Als tweede ontwikkeling is begin 2019 in een mooie en goed 

bezochte bijeenkomst afscheid genomen van Lauk Spelberg als 

voorganger/ pastoraal werker.  Suus Wentink heeft als nieuwe 

voorzitter van de pastorale commissie, samen met Pieter 

Lootsma, naast zijn rol als voorganger en inspirator nu ook meer 

actief in het pastorale werk, en met de vertrouwde 

contactpersonen de draad opgepakt. In de optiek van het 

bestuur is deze fase zorgvuldig verlopen. In de komende 

maanden worden verdere stappen gezet. 
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De derde ontwikkeling is onze plek in de buurt. De drempel met 

de buurt wordt lager. De Woudkapel was al langer een plek 

waarbij we gastheer zijn van een paar lokale verenigingen zoals 

Bilthovense vrouwen, Vrijmetselaars en de Bridgeclub en 

natuurlijk bij de viering op kerstavond. Vanwege onze goede 

akoestiek zijn we ook als muziekhuis actief met een jeugdorkest, 

en twee zanggroepen. Ook de concerten van het Woudensemble 

werden goed bezocht. Daarbovenop zijn we nu ook een 

stembureau en een aangewezen locatie voor een mobiele AED-

waarover verderop meer in dit jaarverslag.  
 

Onze uitstraling naar buiten heeft met de bestrating van ons 

voorterrein en het verder verfraaien van onze bostuin als punt 4 

van dit overgangslijstje een nieuwe impuls gekregen. We kunnen 

blij zijn met het resultaat, en horen er veel positieve reacties op 

zowel van binnen als van buiten De Woudkapel. 
 

Tenslotte - punt 5 - zijn er in de landelijke vereniging een aantal 

voorbereidende stappen gezet om Vrijzinnigen Nederland een 

duidelijker en opener uitstraling/ identiteit te kunnen geven, 

waar wij ook op lokaal niveau van zouden kunnen profiteren.   

Uit het bovenstaande blijkt dat onze vereniging nog steeds 

bloeiende is. De Woudkapel bewijst met haar gedachtegoed en 

aanbod toch steeds mensen aan te trekken die zich er thuis 

voelen. Een blijk daarvan is ook de lager dan verwachte 

terugloop van onze leden- en vriendentallen en donateurs.  
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2. Bestuursverslag - verantwoording 
 

In ons beleidsplan 2016-2020 is ingezet op: 

- de kwaliteit en houdbaarheid van ons programma 

- het betrekken van ouderen bij zo veel mogelijk aspecten van 

ons werk 

- de uitstraling van ons gebouw 

Het programma en de uitvoerbaarheid daarvan  

Het programma blijft heel gedifferentieerd en wordt 

gewaardeerd; niet alleen een programma op zondagmorgen, 

maar ook op andere dagen, zowel overdag als ‘s avonds. Wij 

richten ons op activiteiten die behapbaar en uitvoerbaar zijn. Het 

nieuwe programma kent minder lezingen en meer 

gespreksgroepen. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan 

de toekomst van ons programma. Dat gebeurt door gesprekken 

tijdens de Toekomstdagen. Er zijn er twee gehouden dit jaar 

waarbij de opkomst groot was en de gesprekken diepgaand.  Er is 

een klein comité dat die dagen heeft voorbereid en er vervolg 

aan geeft. Op 26 november 2019 is er een programma-avond, 

waarbij ook verder richting gegeven wordt aan het programma 

2020-2021 mede op basis van uw inbreng.  

Het is belangrijk dat we duidelijk weten welke koers wij willen 

varen, wat ons bezielt voor nu en later en waar we onze 

middelen (tijd, geld en energie) voor willen inzetten. Dit geldt 

niet alleen voor het bestuur, maar ook voor commissies en 

vrijwilligers.   
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We zijn toekomstgericht en het wordt steeds duidelijker waar we 

naar toe willen als oefenplaats voor bezinning, inspiratie en 

verdieping van religieuze en levensvragen! Onze aanwas komt 

van mensen die meer ruimte en tijd hebben voor verdieping van 

levens- en zingevingsvragen. Het is zinvol om daarop in te zetten 

met onze uitstraling en activiteiten. 

 

In de ledenvergadering van mei werd aandacht gevraagd voor 

het kunnen bemensen van alle taken binnen onze vereniging. 

Het blijkt dat we over genoeg menskracht beschikken voor de 

meeste basis ‘diensten’, en dat e.e.a. nu goed geregeld is. Nu is 

het wel zaak dat wij ons afvragen of, waar we vroeger van 

uitgingen dat vrijwilligers dat wel deden, we dat nog steeds zo 

willen en kunnen blijven doen. Er zijn geen plannen om 

vrijwilligers van buiten aan te trekken. Er is ook gesproken over 

‘investeringen in het programma’. Het kan soms noodzakelijk zijn 

om meer geld uit te geven dan wij ons kunnen permitteren, dit is 

in voorkomende gevallen mogelijk, mits daar waar het voor 

aangewend wordt van hoge kwaliteit is en genoeg 

aantrekkingskracht heeft. Uitgangspunt blijft wel: Het moet 

passen bij de WK. 

Uitstraling van het gebouw en de website  

Onze uitstraling is opener en heeft meer aantrekkingskracht. Het 

gebouw heeft een ware face-lift ondergaan, met onderhoud aan 

de gevels, nieuwe toegangspaden, nieuwe planten. De website 

wordt goed bezocht en het programmaboekje heeft een frisse 

nieuwe aanblik. Het ziet er als geheel duidelijk anders uit dan 

een jaar geleden. Het bereik van de digitale nieuwsbrief is in een 

jaar tijd met 25% gestegen. 
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Pastoraat 

Na het vertrek van Lauk Spelberg in januari 2019 was niet te 

voorspellen hoe het zou gaan met het pastoraat. Pastorale zorg 

is een vertrouwenskwestie, Lauk heeft dat ook altijd heel 

vertrouwensvol gedaan. Sinds januari is Suus Wentink actief als 

voorzitter van de Pastorale commissie, Pieter Lootsma is 

eindverantwoordelijk voor pastoraat in de Woudkapel. Wat we 

konden doen hebben we gedaan, waar er behoefte was aan een 

gesprek, heeft Pieter in overleg met de voorzitter van de 

Pastorale commissie daarop ingespeeld.  

 

Als het gaat om pastoraat in brede zin, het ‘omzien naar elkaar’ 

is de Woudkapel bij uitstek daarvoor de ontmoetingsplaats. Dan 

zijn de zondagochtenden belangrijk en ook de gespreksgroepen. 

Evenals de diverse onderlinge activiteiten en ontmoetingen 

zowel binnen als buiten de Woudkapel, alsook de bijeenkomsten 

van commissies. Met elkaar vormen wij de gemeenschap die De 

Woudkapel heet. Bij de gesprekken tijdens de toekomstdagen 

horen we vooral dat de openheid naar elkaar, het thuisgevoel, de 

stilte en de inspiratie belangrijke onderdelen van onze 

gemeenschap vormen, ook voor ouderen. Voor pastorale zorg, 

waarvan we vinden dat die afhankelijk is van professionals, zijn 

naast Pieter Lootsma ook anderen bereid gevonden pastorale 

zorg te verlenen: Meindert Boersma, Harm Knoop en Marien van 

den Boom.  
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Ledenverloop 

Leden:  162  Vrienden:  66   Donateurs: 14 

De terugloop van het aantal leden/vrienden is afgelopen jaar 

beperkter dan verwacht.  Dit jaar is de terugloop van 234 naar 

228. (Deze terugloop is 3 hoger dan het feitelijk verloop. We 

hebben voor 3 leden/ vrienden in overleg met hen of hun familie 

het lidmaatschap beëindigd omdat er al een aantal jaren geen 

contributie werd afgedragen). Het aantal donateurs neemt af 

van 20 naar 14. Veertig procent van de leden/vrienden is boven 

de tachtig jaar.  Het aantal overledenen was 11, dat is 

vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het nieuwe aantal leden 

(+8) en vrienden (+5) is met 13 aanzienlijk hoger dan vorig jaar 

(8). Het aantal opzeggingen is dalende. Dat heeft ook te maken 

met Pieter Lootsma, hij heeft een grote aantrekkingskracht. 

Andere pluspunten zijn de beleidsfocus evenals de uitstraling van 

het gebouw en onze gemeenschap.  

Vrijzinnigen Nederland 

Op een aantal fronten heeft de Woudkapel zich actief gemengd 

in de vernieuwing van Vrijzinnigen Nederland. De vernieuwing 

van de landelijke vereniging krijgt vorm. Onze inzet is dat ruimte 

voor vernieuwing vooral lokaal moet liggen met daarnaast 

initiatieven zoals het Vrijzinnige platform waar Joost Ruitenberg 

een enthousiast lid van is. Kern is een sterke lokale vereniging die 

de ruimte en zeggenschap heeft zijn eigen toekomst te bepalen 

gesteund door een sterke landelijke vereniging die de vrijzinnige 

identiteit een gezicht geeft. Idealiter zou het één het ander 

moeten ondersteunen en versterken. 
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Nieuw beleidsplan 

Het huidige beleidsplan loopt tot volgend jaar. Komend jaar wordt 

gestart met een nieuw beleidsplan tot en met het lustrum in 2023. 

Bestuurssamenstelling 2018-2019 

Voorzitter: Flip Goudsmit 

Secretaris: Flip Goudsmit t/m 21-5-2019, daarna Marlies van 

West 

Penningmeester: Eric van de Pavoordt 

Communicatie: Petra den Dulk 

Kerkmeester: John Plesman 

Programma: Wyneke van Nouhuys t/m 21-5-2019, daarna Tjeerd 

Mijnster 

Verenigingszaken: Anneke Bakker 
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3. Financieel verslag 
De jaarrekening van onze vereniging kent over 2018-2019 een 

negatief resultaat van een kleine € 15.000 (over 2017-2018 

bedroeg het tekort ruim € 30.000). Dit is de optelsom van een 

verlies van € 17.000 uit gemeentewerk en een batig saldo van  

€ 2.000 op de exploitatie van het kerkgebouw. Deze resultaten 

zijn exclusief de mutaties van de nalatenschappen en 

inkomsten/uitgaven in het Sociaal Fonds/Unitariërs.  

De inkomsten van de Woudkapel bleven stabiel. De lichte daling 

aan contributie van leden/vrienden werd gecompenseerd door 

een hoger bedrag aan kerkcollecten. Dat laatste is een zeer 

verheugende ontwikkeling. Daarnaast waren er meer 

programmabaten, vooral van een nieuw gestarte zanggroep en 

van deelname aan pastorale gespreksgroepen. Voor deze laatste 

was dit jaar voor het eerst een hogere eigen bijdrage gevraagd, 

wat geenszins drempelverhogend heeft gewerkt; de groepen 

werden wegens grote belangstelling meerdere keren herhaald. 

De lasten aan gemeentewerk waren bijna € 20.000 lager door de 

pensionering van Lauk Spelberg per 31 december 2018. De 

inkomsten uit verhuur waren vrijwel gelijk aan voorgaand jaar 

maar er waren meer kerklasten doordat de rekening 

administratie is geprofessionaliseerd en er een hoge naheffing 

was van energiekosten. Het vermogen bleef nagenoeg gelijk. Uit 

het legaat van Mevrouw Galesloot werden enkele onttrekkingen 

gedaan waarvan de belangrijkste is de asfaltering van ons 

toegangspad. Dankzij haar is de toegankelijkheid en aanzien van 

het gebouw aanmerkelijk verbeterd. Daarnaast werd uit een 

nalatenschap van Mevrouw Scheepers een bedrag ontvangen 

van € 3.600. Voor het jaar 2019-2020 wordt een tekort van ruim 

€ 11.000 begroot.  
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4. Programma - Thema ‘Verbinding’  
Voor het Jaarprogramma (‘18-‘19) was als thema Verbinding 

gekozen, te belichten vanuit vele invalshoeken. In september als 

start de verbinding naar de toekomst tijdens de interne 

Toekomstdag ‘Symposium naar 100 jaar Woudkapel’ met 

sprekers van binnen en buiten de Woudkapel (het vervolg in 

maart gaf de mogelijkheid tot bezinning en onderlinge 

uitwisseling hierover). Verbinding ook door met elkaar te zingen 

in de nieuwe Zanggroep o.l.v. José Scholte (zie verder onder 

Zanggroep). Het bezoek aan Chartres, verbinding met een 

bijzondere plek. De verbindende rol van religie in de 

bezinningssamenkomst met Ernst vd Hemel. De stille stem op de 

Ontmoetingszondagochtend met Jan Oegema. Verbinding met 

andere religies op de 1e Adventszondag tijdens een Byzantijnse 

dienst met het Klein Byzantijnskoor. Verbinding door beelden 

met filmmaakster Simonka de Jong. Tijdens de retraite in 

Heeswijk Dinther verbinding, innerlijk en met de groep. 

Verbinding met de schrijvers Murat Isik en Chris Polanen, waarin 

zij werden geinterviewd over hun recente boeken met daarna 

vele vragen van de toehoorders.  

Zeker moeten ook vermeld onder ‘verbinding’ de vele 

uitwisselingen na de verder niet met naam genoemde 

bijeenkomsten, de films, de exposities en ontmoetingen tijdens 

Binnenwereld Buitenwereld en de gespreksgroepen Simone 

Weil, De tien geboden, Sapiens en Elia, alle onder leiding van 

Pieter Lootsma. 
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Zondagmorgen 

Diensten  

De (zondags)diensten o.l.v. vaste voorganger Pieter Lootsma 

omvatten de thema’s religie, theologie, filosofie, actualiteit, 

cultuur en spiritualiteit. Deze hebben dan ook grote 

aantrekkingskracht. Verder vormen de gastpredikanten vanuit 

diverse hoeken van het land een stevige pijler in het Woudkapel 

zondagmorgenprogramma. 

Bezinningssamenkomsten   

In het verenigingsjaar 2018-2019 werden op de tweede zondag 

van de maand van september t/m april bezinnings-

samenkomsten georganiseerd door Wies Goudsmit, Mirjam 

Lange, Joost Ruitenberg en Jan Willink. Het jaarthema was 

Verbinding. In dit kader werden door de sprekers vanuit 

verschillende gezichtspunten de verbinding tussen o.a. 

beschavingen, culturen, en verhoudingen tussen mensen, de 

verbindende rol van taal, het nadenken over het belang van 

berouw en vergeving besproken. De wijze waarop de sprekers 

deze beelden vormgaven was zeer inspirerend en gaf aanleiding 

tot vaak zeer indringende vragen en discussie. Conform de 

traditie vormde ook nu weer de levende muziek -van belang om 

je open te stellen voor jezelf en de ander- een essentieel 

onderdeel van de samenkomsten. 

Ontmoeten op zondag  

Verslag van de 7 bijeenkomsten ontmoeten op de laatste zondag 

van de maand georganiseerd door Adriane Elffers, Margot 

Janssen, Ellie Luteijn en Nelleke Metselaar. Deze serie 

ontmoeten was verbonden rondom het thema ‘ontmoeten en 

creativiteit’. De eerste keer samen zingen o.l.v. José Scholte. De 

hele kerk zong snel mee, heerlijk om te merken, en er was een 
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mooie sfeer door er ook steeds een gedicht tussendoor te lezen. 

De tweede keer was Jan Oegema aanwezig. Hij liet ons een 

prachtig gedicht horen en in een kring zeiden de mensen steeds 

na elkaar hun belevenis en hun reactie erop. De derde keer was 

het onderwerp, tekenen met z’n twee, o.l.v. Margot Janssen. De 

kapel was een zoemende bijenkast vol met enthousiaste mensen 

die samen op een vel papier hun tekening maakten.  

Veel plezier en vrolijkheid. De vierde keer naar aanleiding van 

een gedicht schrijven o.l.v. Marieke Verhoef. Erg fijn om zo 

verbonden te zijn in stilte bij het schrijven en daarna te delen. De 

vijfde keer gingen we improviseren en toneel spelen o.l.v. 

Marjolijn van der Bruggen. Het was net alsof we weer op de 

middelbare school waren. Heel veel pret, en verbondenheid met 

het kleine groepje dat aanwezig was. Jammer dat de opkomst zo 

mager was. De zesde was een Soefidienst. Veel mensen van de 

Soefibeweging waren aanwezig, en het raakte vele mensen diep. 

En de zevende keer was het uitgangspunt samen zingen met 

mantras van Jan Kortie en een hapje en drankje toe. Alle keren 

waren fijn, en de sfeer was liefdevol en verbonden. De 

creativiteit heeft ons veel gebracht en was naast het thema 

verbondenheid een mooie kapstok. We kijken er met veel plezier 

op terug. En hebben enkele onderwerpen weer op het 

programma voor 2019-2020: Zingen, Soefi en het gedicht van Jan 

Oegema. We zoeken nog een nieuwe begeleider voor ons 

groepje en nemen afscheid in het najaar van Ellie Luteijn, die het 

vele jaren gedaan heeft. Heel hartelijk dank voor je inzet en het 

enthousiaste meedenken. Ook Nelleke heeft aangegeven te 

willen stoppen, we zijn dus nog op zoek naar een extra lid in het 

groepje. Ons groepje bestaat nu uit: Adriane Elffers, Jaap 

Groenhof, Nelleke Metselaar, Margot Janssen, Pieter Lootsma. 
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Overige programma-activiteiten 

Kracht van de stilte - meditatie 
Het afgelopen jaar waren Adriane Elffers, Margot Janssen, 

Wendy de Graaff en Wyneke van Nouhuys beurtelings de 

begeleiders van de wekelijkse meditatiegroep op 

donderdagavond. De groep bestond uit 12 personen, een aantal 

van buiten de Woudkapel. De opkomst per avond wisselt. 

Zanggroep 
Na een voorproefje voor de zomervakantie startte de nieuwe 

Zanggroep in september o.l.v. José Scholte; 17 vrouwen op de 

dinsdagochtend en 25 personen op dinsdagavond, beide om de 

week. Daarnaast zong een kleine projectgroep vanaf begin 

november op de zaterdagochtend ter voorbereiding van de 

kerstmatinee. Ook velen vanuit de andere groepen deden na een 

gezamenlijke generale repetitie mee aan de kerstmatinee, die 

werd afgesloten met zangers en publiek zingend rond de piano. 

De zanggroep kreeg na de succesvolle start een enthousiast 

vervolg in 2019. De zanggroep draagt ook positief bij aan de 

inkomsten van onze vereniging. 

Gespreksgroepen 

Door Pieter Lootsma begeleid: 

- “Simone Weil”, centraal stond het boekje Licht en Zwaar van 

schrijver Frits de Lange. Er zijn drie groepen georganiseerd, 

samen met 24 deelnemers.  

- “Sapiens” waarbij het boek “Sapiens” centraal stond: een 

kleine geschiedenis van de mensheid, van de schrijver Yuval 

Noah Harari. Twee groepen, in totaal 18 deelnemers.  

- “Pal staan voor humaniteit”, verhalen over de profeet Elia. 

Dit is een groep van 8 deelnemers geweest.  

- “De Kruisweg Staties”, een groep met 8 deelnemers.  
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- “De Tien Geboden”, een groep met 7 deelnemers. De 

gespreksgroep De Tien Geboden stond twee seizoenen 

eerder ook op het programma van De Woudkapel, de 

belangstelling was toen zo groot dat dit onderwerp nogmaals 

is geprogrammeerd. Bovengenoemde gespreksgroepen 

waren alleen als serie te bezoeken.  

- “Binnenwereld Buitenwereld”, een open gespreksgroep met 

Pieter Lootsma als gespreksleider, deelname per avond. 

Belangstellenden ontvangen een dag tevoren een tekst per 

e-mail die tot doel heeft het gesprek op gang te helpen De 

mailinglijst bestaat uit 37 adressen. De opkomst wisselt. 

Gemiddeld zijn er 10-12 mensen aanwezig, van zowel binnen 

als buiten De Woudkapel.  

Verder waren er de gespreksgroep “Vreugde” onder leiding van 

Maria van den Boer - een groep (9 deelnemers), en de workshop 

‘Etty Hillesum als gids’ onder leiding van Christine de Vries (17 

deelnemers).  

Van vrijdag 15 februari tot en met zondag 17 februari heeft de 

groepsretraite in de Norbertijnen klooster Abdij van Berne in 

Heeswijk-Dinther plaats gevonden. Begeleiding Pieter Lootsma, 9 

deelnemers. 

Wandelkring   

De wandelkring heeft ook dit jaar één- en tweedaagse 

wandelingen georganiseerd (Ellie Luteijn en Kaai Hanhart). We 

liepen in september en oktober in de buurt van Utrecht. Vanaf 

maart tot juni hebben we in oost Nederland een deel van het 

Hilligerspad in Twente gelopen. We lopen per dag 15 tot 20 km. 

De groep bestaat uit een vrij vaste kern wandelaars die dit jaar 

weer met nieuwe mensen is aangevuld.  
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Iedereen die de Woudkapel een warm hart toe draagt kan mee 

wandelen. We wandelen vaak over pelgrimspaden met een 

verhaal. Er wordt een deel in stilte gelopen. 

De organisatie wordt door twee wandelliefhebbers gedaan met 

steun van vele medewandelaars. Het is een bijzondere groep die 

al lopend heel wat met elkaar beleeft. 

 

Filmhuis  

Olga de Groot, Christien Veraart, Riette Muller, Elsbeth von 

Meyenfeldt en Adriane Elffers. 

Ook dit seizoen 2018-2019 heeft de commissie zich ten doel 

gesteld films/documentaires te vertonen die kortgeleden zijn 

uitgebracht in de grote filmhuizen en steeds een facet van een 

andere cultuur laten zien, o.a. een Engelse, Spaanse, Russische 

en Nederlandse film. Een uitzondering werd gemaakt voor de 6e 

“remake” met moderne filmtechnieken) van de treinmoord in de 

Orient Express.  

Het aantal bezoekers lag tussen de 40-50 personen, met een 

uitschieter van 60. 

Films: Manchester by the Sea, - De wilde Stad, - Liefde is 

Aardappelen, - La Chana, - Murder on the Orient Express, - The 

Sense of an Ending 

 

 

 



   
 

   
 

16 

5. Commissies en overige vrijwilligers 

Pastorale commissie en contactpersonen 

Sinds het vertrek van Lauk Spelberg per 1 januari 2019 wordt 

haar taak, voorlopig, binnen de mogelijkheden en competenties 

overgenomen door de pastorale commissie en de 

contactpersonen. Zij doen er alles aan om leden en vrienden van 

de Woudkapel aandacht te geven wanneer daar vraag naar of 

behoefte aan is. Pieter Lootsma is eindverantwoordelijk voor 

pastoraat in de Woudkapel, Suus Wentink is voorzitter van de 

pastorale commissie.  

De pastorale commissie bepaalt ook wie de bloemen uit de 

dienst ontvangt. In januari werd een ontmoetingsmiddag 

georganiseerd met als titel “Het koffertje van Ida Vos”.  De 

adventslunch en paaslunch werden ook dit jaar georganiseerd, in 

samenwerking met de kookcommissie. Er waren 5 vergaderingen 

van de pastorale commissie en 3 bijeenkomsten met de 

contactpersonen. 

Commissie Mens en Medemens    

De leden zijn Gerold Matt, Jan Kloos, Marijke Peyser, Eva 
Santman, Jacqueline Olland en Corry Grijns (voorzitter). Begin 
2019 heeft Carolien de Boer bedankt als lid van Mens en 
Medemens. Corry Grijns draagt per 30 oktober 2019 na vele 
jaren het voorzitterschap van Mens en Medemens over aan Kees 
Leeffers. 
De commissie Mens en Medemens verleent maatschappelijke en 
financiële steun aan hen die materieel of sociaal in de problemen 
zijn, hetzij dichtbij hetzij ver weg. Voor de periode sept 2018-aug 
2019 heeft Mens en Medemens een lijst met extra collectes 
opgesteld, die werd goedgekeurd door het bestuur. 
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Momenteel maakt de Commissie Unitariërs Roemenië (Szent 
Peter) deel uit van Mens en Medemens. De financiële 
ondersteuning is bestemd voor de ouderen en chronisch zieken 
en een bijdrage voor de studieonkosten van de jongeren. De 
fondsen voor Szent Peter drogen op. In overleg met het bestuur 
is besloten om eind 2021 te stoppen met de structurele 
bijdragen via de Woudkapel aan Szent Peter. Natuurlijk blijven 
we door onze vriendschapsband verbonden met de mensen in 
Szent Peter.  
Mens en Medemens is vertegenwoordigd in de Werkgroep 
Oecumenisch Diaconaat De Bilt (WOD) in de persoon van 
Willemien Onderstal.  
De inkomsten van Mens en Medemens bestaan uit 3 collectes 
per jaar en een derde deel van de jaarlijkse kerstactie. De 
inkomsten worden minder. De opbrengst van de kerstactie 
bedroeg € 1910,- Deze is verdeeld over Mens en Medemens, de 
Stichting Kansrijk Suriname en de Stichting Achter de Regenboog. 
De extra collectes waren bestemd voor het Steunfonds 
Vluchtelingen De Bilt, de Stichting Toetssteen, Voedselbank De 
Bilt, de Soepkeuken in Namibië, Stichting Hulphond, en Szent 
Peter (Roemenië). De extra giften waren bestemd voor het Bora 
Project in Cambodja en voor WOD in de Bilt, de Stichting 
Leergeld en de Utrechtse Stichting Taal doet meer. 
Op vergaderingen was er aandacht voor het Detentie Centrum in 
Zeist (wakes en bloemengroet). Helaas moesten we afscheid 
nemen van onze boekenmarkt.  Veel dank aan Atie van Huis en 
alle vrijwilligers die deze markt tot een groot succes hebben 
gemaakt. Enkele leden van Mens en Medemens hebben 
geholpen om de kerstattenties van de Werkgroep Oecumenisch 
Diaconaat rond te brengen.   
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De werkgroep Amnesty International is om praktische redenen 
losgekoppeld van Mens en Medemens. Anja Ras en Gonny 
Andree verzorgen twee keer per jaar schrijfacties in de 
Woudkapel. Aty v.d. Heijden verkoopt kerstartikelen voor A.I. 
 

OVERIGE VRIJWILLIGERS 

Vrijwilligers Uitvoeringsdiensten 

Om de zondags- en andere diensten rimpelloos te laten verlopen 

zijn veel mensen nodig. Angélique van Beeck Calkoen 

onderhoudt de contacten en regelt de afspraken/diensten met 

de vele vrijwilligers. Velen doen al jaren mee. Hoogtepunten zijn 

altijd de feestdagen wanneer iedere stoel in de Woudkapel bezet 

is. Een aandachtspunt is het feit dat sommige diensten 

bezwaarlijk worden op hogere leeftijd. Het vinden van 

vervangers is niet altijd eenvoudig!  

Ontvangstdiensten:  Gonny Andree, Maria Groenesteijn, Margot 

Janssen, Karina Kester, Irma Kloos, Mieke Loeff, Arno Noorloos, 

Ineke Provily, Anja Ras, Jeanine Ridder, Geertje Roelofs, Elleke 

Schalekamp, Nouria Snijders. 

Team Ontvangst Speciale diensten (TOS-team): Jojo Tan, Elleke 

Schalekamp, Anje Westerweel en Nanda Stroband. 

Team Ondersteuning Lezingen  (TOL)- aansturing door Elsbeth 

von Meyenfeldt: Hansje Doeleman, Jet van Beeck Calkoen, Dave 

van Beeck Calkoen (techniek), Bertien Dijkstra-de Moor, Pauline 

Fokker, Meta Henkes, Eline Martens, Gerold Matt (techniek), 

Jaap Oprel (techniek), Jenneke Jonkers, Agnes Peters, Folkert 

Santman (techniek), Nuria Snijders, Madeleine Spliet, Sonja 

Stadelman, Nanda Stroband, Jojo Tan. 
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Reserve: Civile van Zelm van Eldik, Cock Tissing, Marijke van 

Asbeck.  

Koffiediensten: Anneke Bakker, Margot Beunderman, Angélique 

van Beeck Calkoen, Anita Charbon, Hansje Doeleman, Adriane 

Elffers, Geertje Flederus, Annette van Geuns, Corry Grijns, Paul 

Henry, Meta Henkes, Ursula de Jong, Jenneke Jonkers, Eline 

Martens, Elsbeth von Meyenfeldt, Jacqueline Olland, Willemien 

Onderstal Marijke Peyser, Ineke Provily, Jifke Sonneveldt, Nanda 

Stroband, Cock Tissing.  

Autodiensten: Ineke Acksen, Eise-Jan Bakker, Pauline Fokker, 

Wendy de Graaff, Paul van Geuns, Kaai Hanhart, Ita Kloos, Gerold 

Matt, Joost Ruitenberg, Eva Santman, Folkert Santman, Otto 

Tissing.   

Bloemschikken voor evenementen: Nanda Stroband 

Bloemendienst: Sonja Ancher, Marijke van Asbeck, Anneke 

Bakker, Jet van Beeck Calkoen, Angélique van Beeck Calkoen, 

Anita Charbon, Hansje Doeleman, Petra den Dulk, Dini van 

Egmond, Ariane Elffers, Pauline Fokker, Martine Frank, Annette 

van Geuns, Kathinka Geyskes, Flip Goudsmit, Wendy de Graaff, 

Corry Grijns, Minke Guensberg, Margje Heep, Meta Henkes, Atie 

van Huis, Margot Janssen, Jenneke Jonkers, Gea Keehnen, Irma 

Kloos, Etta van Manen, Eline Martens, Elsbeth von Meyenfeldt, 

Wyneke van Nouhuys, Jacqueline Olland, Willemien Onderstal, 

Eric vd Pavoordt, Agnes Peters, Marijke Peyser, Anja Ras, Geertje 

Roelofs, Carla Roelofsen, Jifke Sonneveldt, Madeleine Spliet, 

Christa Ruitenberg, Eva Santman, Nanda Stroband, Jojo Tan, 

Cock Tissing, Marlies van West, Regina van der Weij, Suus 

Wentink, Anje Westerweel, Alijd Westveer Slinkers, Tessa Willink 

(BZK), Valérie de Zwaan.  
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Vrijwilligers Gebouw en Vereniging  

Tuinkring: Henk van den Berg, Tine Dijstra, Pauline Fokker, Eize-Jan 

Bakker, Dave van Beeck Calkoen, Angelique Ten Holter, Folkert 

Santman, Margot Beunderman, Elsbeth von Meijenfeldt, Jenneke 

Jonkers en Nanda Stroband. 

Kosters: Dave van Beeck Calkoen, Bert Geyskes, Jaap Groenhof, Jan 

Kloos, Eric Martens, Herman van Nouhuys, Folkert Santman, Bart 

Westerweel, Mieke Loeff. 

Organisten: Jan Siemons, Gerard Zwart.  

Rooster gastpredikanten: Madeleine Spliet 

Financiële adviescommissie: Levien Oggel, Anton Valk, Gert 

Verhoef.  

Kascommissie: Jaap Groenhof, Jan Ras, Valérie de Zwaan.  

Adviescommissie art. 21 huishoudelijk reglement: Hanke Lange, 

Han van Manen.  

Verhuur coördinator: Tjeerd Mijnster 

Extra ondersteuning techniek: Lon van Keulen  

Ledenadministratie: Gonny Andree 

Redactie Lantaarn: Pauline Fokker, Marieke Verhoef, Herman van 

Nouhuys. 

Programma ondersteuning: Anja Ribberink  

Archief/ondersteuning Communicatie: Otto Tissing 
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Systeembeheerder: Otto Tissing 

Coördinatie schoonmaak en voorraadbeheer: Jojo Tan 
 
Huishoudcommissie: Anneke Bakker, Christa Ruitenberg, Jifke 
Sonneveldt.  
 
Schoonmaak zaterdagmiddag na 5 uur: Margot Beunderman, 

Elsbeth von Meyenfeldt, Eva Santman, Jojo Tan.      

 

 

 

 

Met dank aan allen die het werk van 

 De Woudkapel mogelijk maken. 


