Jaarverslag
2017

Aan alle leden en belangstellenden van de
Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Haarlem, mei 2018

Beste zusters, broeders en vrienden,

Bijgaand sturen we u het Jaarverslag van onze gemeente over 2017, dat natuurlijk
uiteenvalt in een aantal deelverslagen, van kerkenraad, commissies, werkgroepen en
kringen, kosterij en wijken.
We realiseren ons dat het heel wat leeswerk van u vraagt! Toch is zo’n jaarverslag, ook al
leest u niet álles, van belang als verantwoording aan u allemaal en aan fondsen, die ons
ondersteunen, van de activiteiten en het beleid in 2017.
In onze Algemene Ledenvergadering op 30 mei aanstaande hebben we gelegenheid met
elkaar van gedachten te wisselen over dit uitvoerige verslag. Hopelijk maakt u daar ook
gebruik van.
Met zusterlijke groet,

Janneke Kanbier
2e secretaris Dienende Kerkenraad
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DIENENDE KERKENRAAD
Personalia:
In 2017 bestond de Dienende Kerkenraad (DK) uit de confraters B.Bach (agendalid voor B&O
zaken tot 1-9-2017), mw.C. Blanksma, H.J. ten Cate (secretaris facilitaire zaken), J.M. Groenevelt
(2e kassier vanaf 1-9-2017), H.S.J. Heijn (leraar), A.G. Hoekema (voorzitter tot 1-9-2017), J.P.
Homan (voorzitter vanaf 1-9-2017), mw. J .Kanbier- van het Spijker (secretaris gemeentezaken
vanaf 1-9-2017), J. Mateyo (2e kassier tot 1-9-2017 en voorzitter vanaf 1-9-2017), A.J. Noord
(leraar), A.A .de Rek (1e kassier), mw. J. Teeuwen-Hos, mw.C.C. Verheus-Nieuwstraten
(vicevoorzitter tot 1-9-2017)
In september namen wij afscheid van onze voorzitter A. G. Hoekema. Veel dank zijn wij hem
verschuldigd voor het vele werk. Hij werd opgevolgd door 2 voorzitters, de confraters J. Mateyo
en J.P.C. Homan. Ook het secretariaat werd vanaf september ingevuld door 2 personen
t.w. Confr. H.J. ten Cate en mw. J. Kanbier- van het Spijker.
Als opvolger van mw. Jonna Becker werd in mei benoemd als jeugdwerkbegeleider mw. Andrea
Wieffering. En in september namen we afscheid van de begeleidster van de Verhalenboom,
mw. Laura Hoogcarspel, die opgevolgd werd door dhr. Kalle Brüsewitz.
Op 2 maart overleed emeritus predikant Jaap Gulmans. Veel mensen bezochten de
afscheidsdienst in de Grote Vermaning.
Op 6 april was er een grote receptie ter ere van het 25 jarig jubileum van onze koster, Sjoerd van
der Galiën. Hij en zijn vrouw Iemkje werden een hele middag in het zonnetje gezet.
Doel
De DK vormt het bestuur van de VDGH en is verantwoordelijk voor het geestelijke beleid van de
gemeente en daarnaast voor het beheer van financiën en gebouwen, voor verhuur en voor een
goed werkgeverschap van de medewerkers van de VDGH.
Aantal bijeenkomsten en werkwijze
De DK vergaderde tien maal; de Grote Kerkenraad (GK) twee maal. Het dagelijks bestuur, dat de
DK vergaderingen voorbereidt en voor zover mogelijk urgente praktische kwesties afhandelt,
kwam maandelijks bijeen. De DK bereidde de vergaderingen van de GK en van de halfjaarlijkse
ledenvergaderingen voor.
Op 28 januari werd er een ”heidag” gehouden in de Nieuwe Kring, daar werden o.l.v. Dirk Jan
Langeveld verdere plannen gemaakt voor een toekomstbestendige VDGH.
Verschillende keren ontving de DK gasten in zijn midden, zoals regelmatig confr. Bach om ons op
te hoogte te stellen van bouwkundige zaken. Een keer in gezelschap van dhr. Filip Bosscher.
Verder hadden we Dirk Jan Langeveld op bezoek ter voorbereiding op de heidag en de
jeugdwerkleidster Andrea Wieffering om zichzelf aan ons voor te stellen en om te vertellen over
haar plannen voor het jeugdwerk.
Een delegatie van de DK bezocht de kerkenraad van de gemeente Aalsmeer om te kijken naar hun
vernieuwde verwarmingssysteem en te praten over hun nieuwe reglement. Ook ging een aantal
DK leden op bezoek in de Nieuwe kerk om te praten met hun coördinator Dhr. Jansen.
“Resultaten”
Evenals vorig jaar zijn we tevreden over het aantal mensen dat de kerkdiensten in de Kleine en
Grote Vermaning bezochten. De afwisseling van een gewone dienst in Grote en Kleine Vermaning,
een themadienst in de Grote Vermaning, een gewone dienst alleen in de Kleine Vermaning en een
dienst met speciale aandacht voor muziek in de Grote Vermaning werkt goed. Onze organisten
weten de aanwezige instrumenten goed te gebruiken en zorgen voor veel variatie. De cantorij
participeerde regelmatig in de diensten. Ook dit jaar verzorgden zij weer een complete dienst.
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In het kader van het zomerprogramma werden er doordeweekse vespers gehouden, die heel
sfeervol waren maar minder goed bezocht. Dus aantrekkelijk in kleine kring.
In Spaar en Hout werden op doordeweekse middagen verschillende diensten gehouden onder
verantwoordelijkheid van onze gemeente, soms samen met de RK kerk.
Met Pasen hadden we voorafgaand aan de Paasdienst een paasontbijt.
De Kerkennacht was ook dit jaar een hele happening!
Met de Open Monumentendagen was er weer veel belangstelling voor ons kerkgebouw, waar dat
weekend koren kwamen zingen, een accordeonorkest kwam spelen en een aantal
orgelconcertjes werden gegeven. Terwijl de groep van Living History de bezoekers rondleidde
door het gebouw.
Verder waren er cursussen en gesprekskringen van onze predikanten, de Verhalenboom (met nog
steeds een zeer gering aantal kinderen) en de Mennoconcertjes op zaterdagmiddag.
Op 4 en 5 november gingen we met 68 gemeenteleden, waarvan 12 jongeren naar Elspeet. Het
thema van het weekend was “Lopen op het water” n.a.v. een boekje van Henk Stenvers, die zelf
op zaterdagmiddag de inleiding hield. Het was een zeer geanimeerd weekend met een gevarieerd
programma. Op de zondag van de 1e Advent traden in een feestelijke dienst 2 leden toe tot de
gemeente: Madeleine Elias- Laan werd gedoopt op haar belijdenis. En Ans Laver werd toegelaten
op haar belijdenis.
Praktische zaken
De DK hield zich onder andere bezig met de volgende praktische kwesties:
- De totale vernieuwing van het verwarmingssysteem in de Grote Vermaning. Dit kon in het
zomerseizoen gerealiseerd worden, zodat we in de herfst weer warm zaten.
- Het bespreken van de tussenresultaten van de werkgroep ter voorbereiding van een
nieuw reglement.
- De organisatorische structuur van de gemeente, waaronder het onderzoeken van de
mogelijkheid om een coördinator te benoemen.
- Jaargesprekken met verschillende medewerkers,alsmede maandelijks werkoverleg met
hen.
- Periodiek overleg in vergaderingen van de ADS,NHDS,Ring Noord-Holland Zuidwest,
plaatselijke Raad van Kerken, organisatie Kerkennacht, overleg met delegatie van Stem in
de Stad (over de taken van onze maatschappelijk werkster daar), met bestuur van Jansje
van Goor.
Wat stimuleert?
Evenals vorig jaar de goede samenwerking binnen de DK. In september was het na het vertrek van
Alle Hoekema wel even zoeken. Hoe doe je dat, werken met 2 voorzitters? Maar door ieders inzet
gaat dit steeds beter. En natuurlijk het enthousiasme van al die andere vrijwilligers in zoveel
commissies en werkgroepen. En niet te vergeten de prachtige ondersteuning voor ons werk van
de verschillende doopsgezinde Haarlemse fondsen.
Wat belemmert?
Eigenlijk nog steeds de zelfde zaken als vorige jaren.
- Het sterk teruglopende ledental door vergrijzing en overlijden.
- Het vinden van betrokken personen om al die werkgroepen, commissies en fondsen te
bemensen.
- Het vinden van een gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Want we zijn op het
punt gekomen dat we niet meer weten waarop we nog kunnen bezuinigen.
- Het gebrek aan evenwicht in de DK tussen “zakelijke” en “geestelijke” agendapunten. De
balans slaat nog steeds naar het eerste door.

5

Perspectieven
Door het werk van onze medewerkers en al die vrijwilligers kunnen wij als kerk een breed scala
van activiteiten aanbieden, waarmee we onze leden een fijne thuisbasis kunnen geven èn we ons
kunnen profileren in de stad. Het is onze ambitie om een Christelijke gemeente met uitstraling te
blijven op de plekken waar we nu “wonen” en een geestelijk thuis te zijn voor ons netwerk.

ARCHIEF & BIBLIOTHEEK COMMISSIE
Leden
Frits Hoogewoud (voorz. a.i.), Laura Advokaat (notuliste), Ans Laver- de Boer (penningm.), Sjoerd
Bijker (docent), Titia Krudop-Berlage, ds. Alex Noord (contact met kerkeraad), RinekeVerheusNieuwstraten (docent, contact met kerkeraad)
Vergaderingen
voor- en najaarsvergaderingen van de ABC en extra vergadering n.a.v. de verkenningen van
Mechteld Gravendeel en Frits Hoogewoud op 4 april. Het doordenken van die presentatie staat
nog uit.
Vernieuwing voorzieningen
Veel tijd en aandacht – ook van ABC-leden- werd besteed aan de vernieuwing bibliotheekruimte:
vloer en vitrines
Een half jaar kostte de vernieuwing van de vloerbedekking, aanvankelijk probeerde de ABC alleen
met behulp van leveranciers tot overeenstemming te komen. Dat laaatste lukte niet, totdat we de
hulp van Bouw en Onderhoud inriepen, te weten Filip Bosscher en Elisabeth Hingst.
Aparte vermelding verdient het indrukwekkende werk van 1200 uur door het echtpaar Paul en
Erma Misset voor de vervaardiging van twee wandvitrine kasten aan de raamkant van de
bibliotheekruimte. Zij straalden bij de Open Monumenten Dagen voor het eerst – en oogstten
veel bewondering. Verder zorgden Paul Misset en Rob de Weerd voor betere plaatsing van de
naamborden op de bibliotheekkasten middels een solide houten voorziening.
Verslag in Doopsgezind Haarlem,10/11 (oktober-november 2017, p. 12). Met foto van een nieuwe
wandvitrine.
Activiteiten
ABC-Cursus ‘1672’
Aan het begin van het jaar hebben Sjoerd Bijker en RinekeVerheus op vier donderdagen (19 en 26
januari en 2 en 9 februari) weer een ABC-cursus gegeven. Net als de vorige keren was er een
goede opkomst (10 personen) en waren de reacties enthousiast. Dit keer stond het Rampjaar
1672 centraal. Gedurende de eerste middagen ging Sjoerd zowel in op de politieke achtergronden
van de gebeurtenissen rond de moord op de gebroeders De Witt, als op de rol die propaganda
speelt bij de beïnvloeding van de publieke opinie, zowel in de 17de eeuw als nu. Rineke belichtte
de situatie in Haarlem o.a. aan de hand van het verslag van de oproeren in Haarlem in dat jaar van
de doopsgezinde arts en leeraar dr. Petrus Langedult. Ze zette die ook in de context van de
wederwaardigheden en onenigheden in De Blok en het ingrijpen van de magistraat in die
gemeente, die mede dankzij 19e-eeuwse afschriften van stadsstukken in ons archief goed
toegankelijk zijn. De powerpointpresentaties werden ondersteund door origineel
(beeld)materiaal en door teksten die in fotokopie werden uitgereikt. Er lag relevante literatuur ter
inzage. Helaas kon de geplande excursie naar Den Haag uiteindelijk geen doorgang vinden.
Kunsthistorische voordracht
8 maart 2017: Fantastische lezing in een volle Grote Vermaning. Samen met de Vereniging
Haerlem: Kunsthistoricus prof. dr. Frans Grijzenhout (die waarschijnlijk definitief ‘Het Straatje van
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Vermeer’localiseerde) over twee portretten door Frans Hals vaneen onbekende man en een
onbekende vrouw. ‘Met zijn speurtochten heeft Grijzenhout niet alleen meer licht geworpen op
de clientèle van Frans Hals, maar ook op de geschiedenis van voorlopers van de VDGH, haar leden
en hun netwerken’, zo schreef RinekeVerheus-Nieuwstraten, ‘Werk als van een detective’ ,
Doopsgezind Haarlem 4/5, (april/mei 2017), met foto’s.
1 april boekpresentatie Flip van Doorn, De eerste wandelaar (Over ds Jacobus Craandijk) buiten
de ABC om maar wel waren velen van de VDGH aanwezig.
Studiemiddag en excursie
20 juni 2017 : De Bijbel onder druk. Rond de 35 geïnteresseerden verzamelden zich in de Grote
Vermaning en kregen diverse inleidingen in woord en klank over de vroegstezgn. Biestkens Bijbels
uit 1560 en een uit 1564 – de vroegste ‘doopsgezinde’ bijbels in de Nederlanden. Zelfs de
restauratrice meldde zich met een demonstratie!
F.J. Hoogewoud, ‘De Bijbel onder druk’, Doopsgezind Haarlem6/7, (juni-juli 2017)p. 9. Met foto.
Verslag: Alex Noord, ‘De bijbel onder druk’, Doopsgezind Haarlem 8/9, (aug.- sept. 2017), p. 4.
Met foto’s.
De studiemiddag werd voorafgegaan door een excursie van 2 x ca. 12 deelnemers aan de
bibliotheek van het Nederlands Bijbel Genootschap in Haarlem, speciaal ook om de Biestkens
bijbel in een historisch kader te plaatsen. Dat laatste gebeurde door de inleidingen van dr. Anne
Jaap van den Berg, bibliothecaris van het NBG.
Zomerprogramma
RinekeVerheus-Nieuwstraten leidde op verzoek tweemaal een wandeling langs reformatorische
monumenten in Haarlem – in het kader van het zomerprogramma van de VDGH.
Zie: Willemien Rygrok, ‘Reformatie-wandeling, Op stap met RinekeVerheus-Nieuwstraten’,
Doopsgezind Haarlem, 10/11 (okt. –nov. 2017), p. 4-5. Met foto’s.
Informatiemiddag voor de OMD
Een week voor de Open Monumentendagen extra impuls voor OMD-surveillanten en de
surveillanten van De Gang.
Geslaagde presentatie van Mechteld Gravendeel over archief en bibliotheek en van Rineke over
welke portretten horen bij welke fase van de geschiedenis van de kerk. Filip Bosscher (Bouw en
Onderhoud) ging met de deelnemers het dak op: andere kijk op de kerk!
(Ca. 15 personen)
Standbeeld Coster met Van Zantens epigram
15 november Publieksmiddag rond het beeld van Coster in de gymnasiumtuin. Evenement rond
plaatsing informatiebord bij beeld. In samenwerking met Fonds Van Zanten en Gemeente
Haarlem. Medewerking van Het Historisch Toneel Genootschap (Michiel de Lugt als reïncarnatie
van Jacobus van Zanten) Ca. 40 belangstellenden – uit diverse kringen. Zie bijlage bij dit
Jaarverslag (Haarlems Dagblad 16.11.2017).
Vitrines
Vitrines bieden steeds de mogelijkheid om zeer uiteenlopende zaken uit Archief en Bibliotheek te
laten zien – de wandvitrines in de bibliotheek verruimen nu die mogelijkheden.
De grote vitrine in de Frankestraatgang :
- Aan het begin van het ‘Lutherjaar’ : Maarten en Menno (december 2016-maart 2017):
- Bij het 25-jarig kostersjubileum van Sjoerd van der Galiën, viering en onthulling van de door
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ABC samengestelde vitrine op 6 april.
- Het thema ‘Doopsgezinde Scholen’ trok op en na de Open Monumentendagen veel
belangstelling – op uitnodiging van Ada Blom aan voorzitter ABC gaf deze een korte
uiteenzetting voor ‘Menno Meets Jansje’ over Doopsgezinde scholen en de programmering van
de inhoud van de vitrine.
De wandvitrines in de Bibliotheek:
(1)

In Memoriam: Jaap Gulmans&Heleen Aten; Aanwinsten. (inrichting:
Frits Hoogewoud en Mechteld Gravendeel)
(2) Laurens Jansz. Coster en Van Zanten (n.a.v. 15 november)

Sjoerd Bijker en RinekeVerheus verzorgden samen de
wandvitrines in de bibliotheek, één gewijd aan het beeld van
Laurens Jansz. Coster van Gerrit van Heerstal, waarvoor Jacobus
van Zanten het epigram schreef, de tweede aan Jacobus van
Zanten en zijn netwerken.
Sjoerd vervaardigde een toelichting op de geschiedenis van het Coster
monument. Zowel daarin als in de vitrines kon hij een vondst uit zijn
professionele project (onderzoek naar zeventiende eeuwse
grafmonumenten) naar voren brengen: hij ontdekte de vroegste
tekeningen van het Coster monument in de door de Delftse
stadsbestuurder Willem van der Lelij aangelegde verzameling tekeningen
van (graf)monumenten en zerken (daterend uit de 18de eeuw, Den
Haag, Koninklijke Bibliotheek, 130 B 18).
Rineke ontdekte dat Van Zanten niet alleen een irenische en
verbindende persoonlijkheid was. In Cornelis van Eecke's Nieuw Roomen
ontdekt in de proceduuren der BlokseMennisten...(Amsterdam: Barend
Visser 1701, Bibl. VDGH E1-12) werd hij gekapitteld voor zijn autoritaire optreden in De Blok. Hij en zijn
collega-leeraar Joachim Gerrevinck ontzegden Collegianten in zijn gemeente de toegang tot het
avondmaal. Van Eecke vergelijkt dat met het contemporaine schofferende optreden van paus Clemens XI
jegens zijn Hollandse apostolisch vicaris Pieter Codde.
Aan de hand van de kaart van Haarlem van Romeijn de Hooghe van 1683 en archiefgegevens konden ze de
exacte plaats van het huis van Van Zanten, die van zijn eigen tuin, de Hortus Medicus bij het Prinsenhof en
de exacte plaats van De Blok op het Klein Heiligland aanwijzen, en zo zijn gangen in beeld brengen.

Excursies
De excursies naar Utrecht (Luther tentoonstelling) en Elburg (Antisemitisme expositie) vonden
jammer genoeg geen doorgang – voor de laatste wordt nu gedacht aan een herhaling van de
tentoonstelling in Groningen of Antwerpen. Wordt vervolgd.
Extra
RinekeVerheus en Frits Hoogewoud woonden o.a. bij:
- 20-22 april in Teylers Museum: Museums and (the Loss of?) the Encyclopedic Ideal
(internationaleconferentie);
- 13 jul in VU, studieconferentieRadicaleReformatie en Verlichting (organisatieTheAmsterdam
Center for the History and Heritage of Protestantism. Titel: symposium on the continuity and
discontinuity between the Radical Reformation and the Enlightenment
Perspectieven
Alom mogelijkheden tot samenwerking :
Intern: Commissie Bouw en Onderhoud wil graag samenwerking bij voorbereiding en presentatie
van Bouwhistorisch Onderzoek (voorjaar 2018). Commissie Bouw en Onderhoud wil graag samen
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met ons (na de geslaagde samenwerking vernieuwing vloer Bibliotheek) nagaan welke wensen
t.a.v. verdere vernieuwing van de bibliotheek van ons voorrang verdienen. (februari 2018)
Commissie Jeugdwerk wil graag – op onze uitnodiging- samen verkennen wat wij aan (voor de
jeugd) aantrekkelijk erfgoed hebben, waarmee in spelvorm aandacht gevraagd wordt voor het
verleden en de actualiteit van de kerk.
Extern:
Museum Haarlem in samenwerking met andere lokale musea dringt aan op samenwerking en
nieuwe initiatieven (bespreking eind januari 2018). Stimulans voor ABC om na te denken hoe
jeugd en anderen te betrekken bij erfgoed.
Vereniging Haerlem: graag samenwerking op 8 maart 2018, internationale vrouwendag.
(contact: RinekeVerheus)
Stichting Coornhertjaar Haarlem 2018 – samenwerking met lezing van Mirjam van Veen op 15
mei 2018.
Contact zoeken met Teylers museum over invulling (letterlijk en figuurlijk) van in 2020
gerestaureerde woonhuis Pieter Teyler (boekencollectie?)
Bezoek tentoonstelling Kerk en antisemitisme (v/h Elburg)
Bezoek aan gerestaureerde Waalse kerk, Haarlem, in najaar 2018
Bezoek aan het nieuwe Luthermuseum in Amsterdam-Centrum
Appendix:
Krantenknipsel onthulling informatiebord bij standbeeld Coster (Haarlems Dagblad 16 november
2017)
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VERSLAG ARCHIVARIS/BIBLIOTHECARIS
Opgesteld door Mechteld Gravendeel, archivaris/bibliothecaris VDGH
1.

Registratie, inventarisatie en restauratie erfgoedcollecties(12,5% van totale werktijd

aan besteed)
Archieven:
0,75 meter papieren archiefmateriaal van de VDGH werd overgedragen aan het archief, daarvan
ca. 0,30meter geïnventariseerd (geselecteerd, geordend en beschreven)
•

digitaal archiefmateriaalvanStg. Predikfonds werd overgedragen (ca. 158 MB)

•

ca. 1,25meter papieren archiefmateriaalvernietigd

•

ca. 0,25 meter aan papieren archiefmateriaal van gedeponeerde archieven overgedragen
(niets daarvan geïnventariseerd).

•

1 archiefstuk werd gerestaureerd.

•

13 ontwerptekeningen kerk doorJan de Bray d.d. 1683 werden gedigitaliseerd

Bibliotheek:
•

230aanwinsten (waarvan 6 gecatalogiseerd)

•

45 boeken uit de bibliotheekcollectie konden worden geconserveerd en gerestaureerd.

Overige collecties:
•

Aanwinsten fotocollectie: ca. 270 foto’s, en ca. 100 digitale foto’s (ca. 75 foto’s daarvan
geregistreerd)

•

Aanwinsten Collectie bewegend beeld en geluid:23 dvd’s en cd’s (ca. 18 daarvan
geregistreerd), 15 VHS-banden Jeugdwerk (worden in 2018 gedigitaliseerd), audioopnamen van wekelijkse kerkdienst in grote Vermaning (vanaf 11-09-2016 direct digitaal
opgeslagen op NAS)

•

Aanwinsten Collectie historische objecten: ca. 30 objecten (niets daarvan geregistreerd)

•

Aanwinst Collectie Preken: preken van A.G. Hoekema in de VDGH en omgeving, 20022016, 1 pak (niet geregistreerd)

Digitale archivering/optimalisering documenthuishouding

•

Op 20 april 2017overleg van Commissie tot de Archieven met ADS m.b.t.ontwikkeling en
inrichting vergadertool in MijnDoopsgezind t.b.v. digitaal administreren en archiveren
[stavaza december 2017: oplevering in januari 2018].

2.

Dienstverlening(12,5% van totale werktijd aan besteed)

Totaal aantal raadplegingen van de erfgoedcollecties: 90x.
•
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Fysieke bezoeken:37bezoeken (25x voor archieven, 12 x voor bibliotheek).

•

Schriftelijke/telefonische verzoeken om inlichtingen:53schriftelijke of telefonische
verzoeken om inlichtingen uit de collecties (meeste betroffen vragen t.b.v.
stamboomonderzoek en interne vragen t.b.v. bedrijfsvoering VDGH).

Gastonderzoeker:
•

Rineke Verheus: Hendrik van Gelder als historicus en archivaris van de VDGH

Bruiklenen:
•

15 objecten uit erfgoedcollectie Stg. Ziekenverpleging aan Museum Haarlem voor
tentoonstelling zorg in Haarlem (juli 2017-januari 2018, verlengd tot 1 juli 2018)

3. Begeleiding vrijwilligersteam nadere ontsluiting erfgoedcollecties(12,5% van totale werktijd
aan besteed)
Coördinatie, facilitering, werkvoorbereiding en begeleiding van het vrijwilligersteam dat bezig
is met nader toegankelijk maken van de erfgoedcollecties. Het team bestaat uit:
•

Wouter Meeder (2 dagdelen per week, door omstandigheden substantieel minder
gewerkt): STCN-project (vanaf feb 2012, verwachte einddatum voorjaar2018)

•

Rob de Weerd (1 dagdeel per week):bijwerken doopregisters, verpakken fotocollectie,
diverse hand-en spandiensten bij opbouw exposities in vitrines en vernieuwing
bibliotheekruimte

•

Annamarie Angenent (1 dagdeel per week): digitalisering kaartsysteem als toegang op
doopregisters (ca. 60% afgerond) (vanaf jan 2015)

4.

Eigen onderzoek, publicaties en presentaties (3% van totale werktijd aan besteed)

•

Presentatie aanwinsten erfgoedcollecties t.g.v. Algemene Ledenvergadering VDGH (10
mei 2017)

•

Presentatie erfgoedcollecties tijdens instructiemiddag voor Open Monumentendagen (2
september)

•

Presentatie erfgoedcollecties (met nadruk op bibliotheekcollectie) voor groep Old
Mennonites uit USA en Canada o.l.v. Dwight Martin (31 oktober)

•

Presentatie “Om de toekomst van het verleden: werken aan en met het erfgoed van de
VDGH” als programmaonderdeel van reunie Vakantieweek 2017 in Kleine Vermaning op
14 november

•

Geen onderzoek verricht

•

Geen publicaties (wel enkele persberichten over publieksactiviteiten Archief- en
Bibliotheekcommissie en posts op de facebookpagina VDGH)

5.

Overleg met (voorzitter van) Archief- en Bibliotheekcommissie en administratief
medewerkster (3% van totale werktijd aan besteed)

Betreft periodiek en adhoc gevoerde overleggen over beleidsplanning en afstemming
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werkzaamheden betreffende erfgoed VDGH en/of archivering bedrijfsvoering VDGH, waaronder 3
vergaderingen van de Archief- en Bibliotheekcommissie (7 maart, 4 april, 10 oktober)

6.

Werkzaamheden voor of in samenwerking met de Archief- en
Bibliotheekcommissie (40% van totale werktijd aan besteed)
NB grijs afgedrukt is “oneigenlijk” werk

Jan-sept

Vernieuwen interieur bibliotheekruimte: 5x overleg over nieuwe vloerbedekking
(met delegatie Archief-en Bibliotheekcie, met delegatie Cie Bouw- en Onderhoud,
met interieurontwerpers/ tapijtleveranciers), begeleiding plaatsing vitrines (met
Frits Hoogewoud, Rob de Weerd , Paul en Erma Misset), 26 juli-8 aug uitruimen/
inruimen bibliotheek n.a.v. leggen nieuwe bekabeling, vloerbedekking, bijschaven
deuren etc.)

Feb-dec

Project Digitale kaart interieurensembles van de RCE: contact met RCE,
voorbereiding/monitoring afhandeling deelnameverzoek bij kerkenraad en
fondsen, begeleiding fotograaf, aanleveren documentatie

Feb/mrt

Organisatie lezing op 8 maart door prof.dr. Frans Grijzenhout over Doopsgezind
portret door Frans Hals (verzorgd samen met Vereniging Haerlem):
voorbereiding, begroting, contacten met spreker en Vereniging Haerlem,
verzorgen publiciteit, facilitering

Feb/mrt/april Organisatie boekpresentatie op 1 april van de biografie “De Eerste Wandelaar”
over ds. Jacobus Craandijk (verzorgd samen met auteur Flip van Doorn, Uitgeverij
en interviewer Alexander Reeuwijk): opzet programma, begroting, contacten met
sprekers, verzorgen publiciteit, facilitering, speciale catering
April

Expositie bibliotheekvitrine “De koster, Sjoerd van der Galiën en zijn voorgangers”
(april-augustus 2017), n.a.v. het vijfentwintigjarig kostersjubileum van Sjoerd van
der Galiën (verzorgd samen met Frits Hoogewoud, m.m.v. Rob de Weerd)

Mei/juni

Organisatie excursies en studiemiddag “Bijbel onder druk” op 20 juni (verzorgd
samen met Frits Hoogewoud, m.m.v. Alex Noord): opzet programma, begroting,
contactmet sprekers, publiciteit[vanwege zorgverlof afwezig op studiemiddag
zelf]

Augustus

Expositie bibliotheekvitrine “Weer naar school” (augustus-januari 2017)(verzorgd
samen met Frits Hoogewoud, m.m.v. Rob de Weerd)

September

Expositie in de twee vitrines in de bibliotheek (verzorgd samen met Frits
Hoogewoud): In memoriam Jaap Gulmans, In memoriam Heleen Aten-Bolt,
aangevuld met recente aanwinsten bibliotheekcollectie
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Okt/nov

Organisatie Onthulling informatiebord bij beeld van Laurens Coster in het
Prinsenhof op 15 november (grotendeels verzorgd door Frits Hoogewoud,
m.m.v. gemeente Haarlem en Fonds van Zanten): opzet programma, publiciteit,
coördinerende en uitvoerende werkzaamheden op 15 november

29 nov

Overleg met Stichting Erfgoed Haarlem over samenwerking inzake educatieve
erfgoedprojecten (samen met Frits Hoogewoud en vertegenwoordigers
Haarlemse erfgoedinstellingen)

29 nov

Overleg met Wim Cerutti (Stg. Coornhertjaar 2018) over samenwerking i.v.m.
acitviteiten in Coornhertjaar 2018 (samen met Frits Hoogewoud)

7.

Overige werkzaamheden (10 % van totale werktijd aan besteed)

NB Verspreid over de periode april-december in totaal 86,4 uur zorgverlof/IKB-verlof opgenomen
i.v.m. ziekte en overlijden moeder
NB2

Bestuurswerk ADS-Commissie tot de Archieven en DHK en freelance

archiveringswerkzaamheden zijn uitgevoerd buiten werktijd maar staan vermeld omdat het ook
netwerkzaamheden zijn)
Maandelijks:

werkoverleg personeel

Dagelijks:

gemiddeld ca. 0,25 uur kosterswerk voor VDGH (niet het eigen werkterrein

betreffend)
11 januari

kennismakingsgesprek met meubelrestaurator Inske Immink i.v.m. restauratie

diverse historische objecten
12 januari

Overleg digitaal archiveren met ADS (met Ruth Winsemius, Henk Stenvers en Eddy

van den End), Amsterdam
1 maart Inspectie materiële staat van naamborden in bibliotheek (met Rob de Weerd en
meubelrestaurator Inske Immink)
1 maart Bijwonen afscheid jeugdwerkbegeleider Jonna Becker
7 maart Advisering archivering LFDZ
21 maart

Overleg bijdrage personeel aan 25-jarig jubileum Sjoerd van der Galiën (met

collega’s VDGH)
6 april Bijwonen 25-jarig jubileum Sjoerd van der Galiën
April/juli

Archivering aanvullingen archief Stg. Weeshuis der Doopsgezinden (buiten
werktijd)

17 mei

Begeleiden transport en digitalisering 17e eeuwse ontwerptekeningen Jan De Braij
in fotostudio Noord-Hollands Archief

7 juni

Overleg cao/Arbeidsvoorwaarden IDGP met ADS (met collega’s VDGH, Eddy van
den End en Willemijn Herlien)

11 juli Assistentie bij ophangen naambord in bibliotheek door Rob de Weerd
26 juli
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Voorbereiding acquisitie gevelsteen Doopsgezind Armenhuis;

bezichtiging/rondleiding tentoonstelling Zorg in Haarlem, Museum Haarlem
28 juli

Bestuursvergadering Doopsgezinde Historische Kring, Amsterdam(buiten
werktijd)

15 augustus

Transport gevelsteen Armenhuis van Museum Haarlem naar VDGH

29 augustus

Voorbereidingen presentatie boekrestauratie door Eliane Gomes tijdens Open

Monumentendagen (9 en 10 september)
27 september Herplaatsing naamborden in bibliotheek met Rob de Weerd
29 september Bijwonen boekpresentatie monografie Jan de Braij, Frans Hals Museum
14 oktober

Najaarsbijeenkomst Doopsgezinde Historische Kring, DG Rotterdam(buiten
werktijd)

18 november

Vergadering ADS-commissie tot de archieven, Utrecht(buiten werktijd)

21 november

Advisering archivering LFDZ

21 november

Overleg over deelname DHK aan project Doperse geschiedenis in stripvorm (met

Johan Tempelaar en striptekenares Margreet de Heer)
25 november

Ophalen oude bijbel (aanwinst bibliotheekcollectie) in Utrecht

27 november

Redactievergadering Doopsgezinde Bijdragen (DHK)(buiten werktijd)

29 november

Overleg over deelname DHK aan onderzoeksproject Doopsgezinde Buitenplaatsen

(met Johan Tempelaar, René Dessing, Huib Zuidervaart)(buiten werktijd)
5 december

Sinterklaaskoffie met personeel

12 december

Advisering archivering LFDZ

December

Archivering archief LFDZ (buiten werktijd)

19 december

Kerstbijeenkomst personeel

8.

Verantwoording besteding gewerkte uren
Registratie, inventarisatie en
restauratie erfgoedcollecties
Dienstverlening

Begeleiding vrijwilligersteam
Eigen onderzoek, publicaties en
presentaties
Overleg met (voorzitter van)
Archief- en Bibliotheekcommissie
en administratief medewerkster
Werkzaamheden voor of i.s.m.
Archief- en Bibliotheekcommissie
Overige werkzaamheden
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9.

Vooruitblik werkzaamheden 2018
•

Vernietigen archiefmateriaal met vernietigingsjaar 2018 (januari 2018)

•

Retourneming bruikleen Museum Haarlem (januari 2018)

•

Digitalisering en registratie beeldmateriaal jeugdwerk VDGH (januari/februari)

•

Overdracht persoonlijk achief Jeronimo de Vries door familie Wieringa(24 januari)

•

Digitale archivering (in samenwerking met ADS, start voorjaar 2018)

•

Archivering aanvullingen op archief Fonds van Wijlen Dr. Jacobus van Zanten

•

Archivering aanvullingen op archief Predikfonds

•

Bruikleen aan Frans Hals Museum (nog niet zeker)

•

Registratie schenking boekenbezit ds. Jaap Gulmans (ca. 200 titels)

•

Registratie schenking boekenbezit Daan Bienfait (ca. 150 titels)

•

Bewerken archiveringsachterstanden archief VDGH, fotocollectie, prentencollectie

•

Bewerken achterstand catalogisering bibliotheekcollectie

•

Bewerken achterstand registratie aanwinsten historische objecten
Afrondende werkzaamheden STCN-project (bibliotheekcatalogus) (najaar 2018)

•

COMMISSIE MAATSCHAPPELIJK WERK
Het doel van de commissie.
a. De algemene doelstelling van het Maatschappelijk Werk binnen de VDGH is het bevorderen van
geestelijk en materieel welzijn van leden en anderen.
b. Het Maatschappelijk Werk van de VDGH dient zich te richten op de procesmatige hulpverlening
aan individuen, gezinnen en/of groepen.
c. Het Maatschappelijk Werk van de VDGH dient ter bevordering van zelfstandigheid en van de
maatschappelijke en kerkelijke integratie, ter verzachting van leed en ter versterking van de
saamhorigheid en christelijke naastenliefde.
d. Het Maatschappelijk Werk van de VDGH is bedoeld als aanvulling op de in Haarlem en
omstreken algemeen (of voor medewerkers van bepaalde bedrijven) beschikbare materiële
voorzieningen en ondersteunende instellingen en niet als vervanging daarvan.
De commissiekwam 7 keerbijelkaar. 1 x in de 6 a 8 weken.
De werkwijze
Commissie Maatschappelijk werk bespreekt tijdens haar vergaderingen het werk van de
Maatschappelijk Werker. MW. doet verslag van werkzaamheden van afgelopen periode,
dilemma’s en nieuwe ideeën worden besproken. Commissie Maatschappelijk werkbeoordeelt
financiële aanvragen van de MW. Ook stelt zijn de begroting op, legt die voor aan het fonds De
Blok en bewaakt de financiële voortgang.
Adviseur:
De maatschappelijk werkster, Ada Blom is adviseur van de Cie. Maatschappelijk werk. Zij is in
dienst van de VDGh.

15

Resultaten
Persoonlijkhulpverlenend contact met 30 gemeenteleden, en andereaan de VDGH
gelieerdemensen met eenhulpvraag;
•
•
•
•
•
•

Vakantieweek met 18 gastengeorganiseerd;
Menno meets Jansje bijeenkomstengeorganiseerd en deelsbijgewoond;
LunchLezing (mede) geïnitieerd en georganiseerd;
Deskundigheidsbevorderingvoorbezoekvrijwilligersgeorganiseerd. (uitvoering
door omstandigheden in feb. 2018);
Wekelijksspreekuurbij Stem in de Stad;
Diversen, bijv: bijdragenaankerkdiensten en gemeenteweekend;

Het beleid nu en voor de komende drie jaren.
Beleid nu is gericht op de onder doelstellingen genoemde onderwerpen. In het lopend jaar zullen
we onderling het gesprek aangaan over de aard en doelstelling van Maatschappelijk werk op de
langere termijn; krimpende gemeente en vergrijzing. De gedachten hieruit zullen we delen met de
Dienende Kerkenraad en evt betrokken fondsen
De financiele middelen.
Het fonds de Blok is de financier van het Maatschappelijk werk. Daarnaast wordt er regelmatig
een beroep gedaan op de fondsen ziekenverpleging en van Zanten.
Wat stimuleert?
De zorgvuldige en plezierige rolvervulling door MW
De ‘tothe point’ vergaderstijl
het onderlinge gesprek
Wat belemmert?
Momenteel niets

COLLEGE VAN DIACONESSEN
Het College van Diaconessen bestaat uit de volgende leden:
Zrs: C. Grimme (t/m oktober), A. Jonker, J. Kanbier, A. van der Meer, E. de Haas(vanaf oktober) en
A. Lokhorst.
In oktober 2017 is zr. Grimme afgetreden en zr. de Haas toegetreden tot het College van
Diaconessen. Op 26 oktober is, tijdens een diner ten huize van zr. Anita Lokhorst in Hoofddorp,
afscheid genomen van zr. Corrie Grimme en is zr. Els der Haas verwelkomd.
Mw. Ada Blom is de maatschappelijk werker van de gemeente. Ze woont de vergaderingen bij t/m
de bespreking van de bezoeken. Verder geeft ze informatie over activiteiten, die ze initieert voor
de gemeente.
Aantal bijeenkomsten:
De Diaconessen zijn 7 keer bij elkaar geweest. De meeste aandacht ging uit naar het bespreken en
verdelen van de bezoeken. Een jaarlijks bijgewerkte ledenlijst van de 80-83-85- jarigen en ouder is
de leidraad. Er zijn 91 bezoekjes afgelegd. De bezoeken zijn voor MW en predikanten een goede
informatiebron. Buitenleden krijgen een verjaardagskaart, zo mogelijk is er ook telefonisch
contact.Huwelijksjubilea worden door de kerkenraad verzorgd.
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Zr. Grimme heeft het draaiboek van de Diaconessen bijgewerkt. De bijeenkomsten verlopen altijd
in goede sfeer.
Buitendag
Deze jaarlijks terugkerende activiteit was op10 april 2017 op het landgoed Groenendaal. Alle 70+
leden en vrienden van de VDGH krijgen een persoonlijke uitnodiging. Br. W. Grimme gaf een
beeld van de Nationale Tentoonstelling Keukenhof. Als beroepskenner en liefhebber-fotograaf gaf
hij aan de hand van dia’s een informatief beeld van de Keukenhof. Na de warme lunch, verzorgde
de heer René van den Beld, theoloog en cabaretier, een levendig programma over vriendschap.
Op cabareteske wijze nam hij ons mee naar de betekenis van vriendschap. Een mooi, ontspannen
programma met een serieuze ondertoon. Der aanwezigen genoten van een geslaagde dag met
een afwisselend programma en een uitstekende verzorging. Na afloop wachtten, als altijd, de
Kaapse violen.
Vakantieweek Fredeshiem
Deze was van 9-16 juni 2017. Het thema was “Zoek de zon op”. Uit de evaluatie kwam naar voren
dat de week een groot succes is geweest.
Menno Meets Jansje
Een MW-project. Elke 2de vrijdag van de maand (vanaf 13 oktober 2017) werd er een lezing met
een lunch gehouden. De diaconessen zijn ondersteunend bij de verzorging van de lunch. Evaluatie
volgt voorjaar 2018.
Kerstattentie
Ds. Alex Noord verzorgde de kerstgroet. De pakketjes bestonden uit een fraai beklede tissuedoos,
verzorgd door Jansje, chocola en servetjes. Een goed en bruikbaar kerstcadeau.
Contactpersonen voor vervoer op 2de en 4de zondag van de maand waren in het verslagjaar zr. A.
Lokhorst en zr. A. Jonker. Vanaf januari 2018 zijn dit zr. A. Jonker en zr. A. van der Meer.
A.U.van der Meer- Rypkema

COMMISSIE EREDIENST
Het doel van de commissie
A. De commissie adviseert de dienende kerkenraad gevraagd of ongevraagd over:
1. De orde van de (zondagse) kerkdiensten onder verantwoordelijkheid van de DK.
2. De inrichting van de kerkzaal, voor zover deze betrekking heeft op de liturgie.
3. Onderhoud en eventuele aanschaf van instrumenten voor de eredienst.
4. Eventuele aanschaf van liederenbundels, Bijbels en ander liturgisch materiaal (zoals
liturgieboekjes, bladmuziek voor de cantorij, begeleidingsbundels enz.).
5. Gedrukte/gekopieerde orde van dienst, een brief aan de gastpredikanten over de ordevan
dienst e.d.
B. de commissie initieert, na verkregen toestemming van de dienende kerkenraad:
1. Medewerking van onze cantorij, koren en instrumentele groepen van binnen en buiten de
eigen gemeente tijdens de kerkdiensten of andere bijeenkomsten, die onder de
verantwoordelijkheid van de dienende kerkenraad vallen.
2.Instructie van eventuele 'liturgen' vanuit de gemeente, alsmede van anderen die een rol in de
kerkdienst vervullen (zoals de kerkenraadsleden zelf, die de gemeente welkom heten).
3. Andere activiteiten die betrekking hebben met de eredienst en met het 'kerkelijk jaar' in het
algemeen.
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De commissie kwam twee maal bij elkaar op resp. 9februari 2017 en 21 september 2017. De
werkwijze
In de vergaderingen werd gesproken naar aanleiding van een tevoren opgestelde agenda. Er werd
gebrainstormd; plannen werden doorgesproken; ook werd verdere actie voorbereid. In de
vergadering op 9 februari zijn praktische afspraken gemaakt over hoe om te gaan met het
beschikbare budget voor o.a. muziek bij de kerkdiensten en voor de Mennoconcerten op
zaterdag. Daarnaast hebben de aanwezigen hun plannen ontvouwd over het komende jaar. De
bijeenkomst van 21 september was gewijd aan het opstellen van de begrotingsaanvraag voor
2018. Daarnaast is gesproken over de invulling van de Mennoconcerten, de muziek bij de diensten
op de 4e zondag, ideeën voor een klein stiltecentrum in de kerk, over een hokje voor het branden
van kaarsen, de nieuwe vitrines in de Bibliotheek en over de hernieuwing van de eredienst, zoals
die plaatsvindt in Ny-kleaster, een community in Friesland. Aan het einde van de vergadering is
het interimvoorzitterschap van ds. Alle Hoekema, na een periode van ongeveer 10 jaar
overgedragen aan ds. Herman Heijn.
Adviseur
De vaste organist, Dick Koomans en de cantor, Jan Marten de Vries beide in dienst van de VDGH
waren adviseur.
De resultaten/ de output
De jaarlijkse budgetaanvraag aan de Dienende Kerkenraad, het laatst voor 2018, en het
periodieke onderlinge overleg tussen de leden en adviseurs van de Commissie.
Beleid nu en voor de komende jaren
Er is niet zozeer sprake van een inhoudelijk beleid ten aanzien van de invulling van de (reeks van)
kerkdiensten. Het komt tot stand in onderling overleg tussen predikanten en musici, die elkaar
weten te vinden. Wat betreft het formaliseren van de financiële afwikkeling zijn er afspraken
gemaakt, onderling en met de administratie.
Financiën
De financiële middelen komen van de VDGH.
Wat stimuleert?
De onderling open omgang.

Wat belemmert?
Niets zwaarwichtigs.

COMMISSIE BOUW & ONDERHOUD
Doel van de commissie:
Het” in stand houden” van het VDGH-Complex op zodanige wijze dat de gedachte van de VDGH
passend kan worden uitgedragen onder het behoud van de monumentale waarde en de
historische kwaliteit van het complex binnen de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed.
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Aantal bijeenkomsten / vergaderingen
4 reguliere vergaderingen waarvan verslag werd opgemaakt door E. Hingst aangevuld door 12
keer informeel resp. e-mail beraad.
De werkwijze
4 reguliere vergaderingen onder aanwezigheid van de vaste adviseur, de architect Menno Vissers,
wanneer nodig overleg met de adviseurs, aannemers en betrokkenen. Er was geen adviseur in
dienst van de VDGH aanwezig. De adviseur was het Architectenbureau Vissers
De output / resultaten
Een bruikbaar onderkomen voor de VDGH onder behoud van haar monumentale waarde.
Het beleid nu en voor de komende drie jaar.
Beleid heden: duurzaam onderkomen bieden aan de VDGH
Beleid komende 3 jaar: vergroten verhuurbaar areaal
Beleidsvoorbereiding: Overleg met gem. Haarlem, planontwikkeling woningen op de 1e etage
langs de Peuzelaarsteeg,verkenning economische haalbaarheid van deze plannen.
Maatschappelijke ontwikkeling vergrijzing VDGH-leden en professionalisering verhuur vragen om
beraad hoe de Cie. B&O om te bouwen tot een toekomstbestendig instrument en hoe daar
mensen voor te vinden.
Te verkennen / uit te zoeken waar/ of samenwerking met een professionele
onderhoudsorganisatie voor monumeten (zgn. ‘POM’) zoals ‘Stadsherstel’, kansen biedt op
economisch en maatschappelijk verantwoord monumenten-beheer zoals nu plaatsvindt bij het
rosenstock-huessy-huis.
De financiële middelen
Het onderhoud aan de buitenzijde van het complex (schil) werd (voorzover het Rijksmonumenten
betrof) ongeveer voor de helft gesubsidieerd.
Wat stimuleert?
Het complex duurzaam, binnen de historisch-monumentale context dienstbaar beheren, gericht
op het gedachtegoed van de VDGH en bruikbaar voor maatschappelijke en culturele activiteiten in
de binnenstad.Topper in deze was de ombouw naar een duurzame per ruimte met WiFi gestuurde
CV-installatie.
Wat belemmert?
De afnemende Rijkssubsidies en het afnemen van omvang van de groep waaruit leden voor de
Cie. kunnen worden gerecruteerd.

WERKGROEP VERHUUR
De Werkgroep Verhuur heeft tot doel om de verhuur van kamers en zalen in ons kerkgebouw (en
in de Kleine Vermaning) in goede banen te leiden en actief te zoeken naar andere, incidentele dan
wel vaste huurders.
Daartoe heeft de kleine werkgroep enkele malen vergaderd, soms ook met onze koster. Voorts
hebben we contact opgenomen met het Haarlem Convention Bureau en zijn we als VDGH daarvan
partner geworden. Dat betekent, dat we nu op een lijst staan van gerenommeerde
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verhuurlocaties (zoals ook de BAVO kerk enz.). De eerste huurders, die via dit partnerschap onze
kerk willen gebruiken voor een evenement, hebben zich al gemeld.
In overleg met de Dienende Kerkenraad (en na consultatie van het Haarlem Marketing Bureau)
hebben we nieuwe verhuurtarieven vastgesteld voor 2018 en die nog eens met de koster
doorgenomen en enigszins aangepast. Begin 2018 hebben we deze aan alle vaste huurders
meegedeeld en daarover met de meeste vaste huurders ook een gesprek gevoerd. Dat moet
leiden tot nieuwe verhuurcontracten, waarbij ook gebruik van orgel, vleugel, beeldschermen e.d.
alsmede extra kosten voor inzet van kosters, schoonmaken e.d. duidelijk worden vastgelegd.
De Dienende Kerkenraad heeft aan ons als Werkgroep een mandaat gegeven om een en ander af
te handelen. We hopen dat in goed overleg met Sjoerd van der Galiën en Natalie van Empelen te
doen. Het zal vooral in 2018 nogal wat energie en tijd vergen. Een en ander zal hopelijk leiden tot
verhoogde inkomsten van verhuur. Uiteraard zullen we bij alle bijzondere evenementen goed
nagaan, of deze passen bij de maatschappelijke en culturele doelstelling van ons
gebouwencomplex.
De verhuur van de Kleine Vermaning geschiedt op kundige wijze door het wijkbestuur Zuid in
samenwerking met de beheerder, AyoldFanoy. De revenuen worden keurig met de administratie
van de VDGH afgerekend. Ook hier kunnen we in te toekomst mogelijk nog eens bekijken, of er
nog aan andere partijen verhuurd kan worden.
Belemmeringen zijn we niet tegengekomen. En het is stimulerend om te zien, hoe onze kerk, b.v.
tijdens de verhuur het hetSpaarne Ziekenhuis voor een meerdaags publieksevenement,
getransformeerd kan worden tot een uiterst creatieve gezellige ruimte.
Willemien Ruygrok en Alle Hoekema

KOSTERIJ
Wat moet je nu in het jaarverslag van de kosterij zetten?
Het was weer een prima jaar.
Wij, Joris, Klaas, René, Wilma, Quinten, Pleun, Onno en Sjoerd hebben er weer voor gezorgd, dat
alles op rolletjes liep.
De activiteiten in ons kerkgebouw konden weer doorgang vinden.
Elke keer konden we ervoor zorgen, dat een koster aanwezig was op de momenten die nodig
waren.
Soms waren ze ook met z’n tweeën, zoals bij concerten en andere grote activiteiten.
Het in en uithalen van de tafel werd één van de vaste onderdelen van het kosteren.
Twee en dertig maal eruit en even zo vaak er weer in.
Elke zondag een kerkdienst, behalve op de derde zondag, dan gaan we naar Heemstede.
En dan nog, repetities van het HGK, Cantorij, HBE, Malle Babbe , KoorAmorHrl, concerten,
openingen tentoonstellingen, lezingen, rouwdiensten, gebedsgroep, Dakhok, verhalenboom, DK,
GK, Van Zanten, Predikfonds, Van Huis uit, Bijbelgroep, feestjes, opnames, vrouwenclubjes,
zomeractiviteiten, De Pijp, liefdemaal, kerstfeest, paasontbijt, diaconessen, maatschappelijk werk,
convent, huwelijksdiensten, culturele commissie, B en O, erediensten, open monumentendagen,
studiedagen, werkoverleg enz, enz, enz, die allen koffie en een warme plek van ons kregen.
Voor een buitenstaander is het heel gewoon als je binnenkomt, dat alles klaar staat.
Maar dat moet wel klaar worden gezet. En daar komt de kosterij in beeld, een duizendpoot met
maar twee handen.
Bij deze neem ik mijn petje af voor de samenwerking met al mijn collega’s.
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Zonder jullie had ik het nooit kunnen volhouden.
Laten we er ook dit jaar iets van maken. Zodat we aan het eind van het jaar kunnen zeggen.
Het was weer een goed en inspirerend jaar geweest, op naar de volgende.
Sjoerd

WIJK ZUID
Het doel van het wijkbestuur:
Het doel van het wijkbestuur is: zoveel verschillende activiteiten organiseren dat ontmoeting,
bezinning en “leren” aan de orde komen.
Aantal bijeenkomsten / vergaderingen
35 bijeenkomsten buiten de kerkdiensten:
9 januari 2017- buurtinloop
Iedere eerste dinsdag van de maand – koffieochtend
Iedere derde dinsdag van de maand-Bijbelgroep
Wijkbijeenkomsten:
1 februari
lezing van Dik Koomans over orgels
21 maart
wijkavond o.l.v. Ds. Alex Noord over de Doop
20 mei
wijk BBQ,
9 augustus
zomerlunch, met als spreker Dhr Frits Hoogewoud over “Ex Libris”,
1 november
Luther en de Dopers, een avond verzorgd door Prof. Dr. Mirjam van Veen,
21 november voorbereiding adventsviering
30 november De middag over “Engelen: , verzorgd door Ds. Alex Noord
16 december Adventsviering
Extra activiteiten:
7 september: open monumentendag
Er zijn ongeveer 20 kerkdiensten gehouden.
Het wijkbestuur vergaderde het afgelopen jaar 5 keer.
“De Post” verscheen 2x , samengesteld door Corrie Grimme.
Adviseur: Ds. Alex Noord
De resultaten:
Alle bijeenkomsten dragen bij aan het omzien naar elkaar, de samenstelling van de groepen is zo
dat iedereen zich veilig voelt zijn verhaal te vertellen. De informatieve bijeenkomsten zijn altijd
zeer leerzaam. Daarbij proberen we ook mensen van buiten af aan te trekken door stukjes in de
Heemsteder.
Het beleid voor nu en de komende jaren:
Wij willen graag op deze voet doorgaan. Er wordt enthousiast aan de activiteiten meegedaan. 1x
per jaar wordt met de leden overlegd en plannen gemaakt voor het komende seizoen. De taak
van het wijkbestuur is om activiteiten te ontplooien in wijk Zuid. Er is geen taakverschuiving. Wij
proberen met de diverse onderwerpen op de actualiteit in te spelen.
De financiële middelen:
De financiële middelen kwamen van de collectes tijdens de kerkdiensten aangevuld met een
bijdrage van de VDGH. Voor de wijk- BBQ wordt een eigen bijdrage gevraagd.
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Wat stimuleert?
Ons mooie kerkje, het enthousiasme van de leden, van het wijkbestuur en de grote inbreng van
Ds. Alex Noord. Daarnaast natuurlijk ook het respons van de leden en het feit dat er meer mensen
naar de diensten op zondag komen, zowel naar de eerste als daar de derde zondag van de maand.
Wat belemmert?
De toenemende “vergrijzing” van de leden.

WERKGROEP ZOMERPROGRAMMA
De Dienende Kerkenraad had eind 2016 besloten om een beperkt zomerprogramma samen te
stellen voor het jaar 2017. Een kleinwerkgroepje heeft dat voorbereid. Ik ben vooral Rineke
Verheus en Marga Posthumus alsmede Frans Linssen heel erkentelijk voor hun vele werk
daarvoor, maar vele anderen hebben ook meegewerkt!
Enkele opmerkingen en observaties.
1. Niet alleen in de Grote Vermaning vinden ‘s zomers activiteiten plaats, maar ook in de
Kleine Vermaning. We hebben geprobeerd deze wel te vermelden in de lijst met
activiteiten, maar dat kan een volgend jaar nog beter gebeuren. Bovendien kunnen ook
de kerkdiensten in de zomer, die nogal eens een bijzonder karakter hadden, worden
vermeld in een programmaoverzicht. Dat is nu helaas niet gebeurd.
2. Voorzover ik heb kunnen zien, zijn we keurig binnen de lijnen van de begrotingspost voor
het Zomerprogramma gebleven. Telkens waren er ook inkomsten uit vrijwillige bijdragen.
3. Het Zomerprogramma begon met de Studiemiddag ‘De Bijbel in druk’ op 20 juni,
vervolgens de Kerkennacht op 23 juni en eindigde met de Open Monumenten-dagen van
9 en 10 september 2017. Kerkennacht en OMD waren ook de grote publiekstrekkers (als
we niet het jubileumconcert van MalleBabbe op 24 juni, niet onder onze
verantwoordelijkheid, meetellen). De Kerkennacht trok enkele honderden bezoekers en
was heel gezellig. Het optreden van ‘The Irrational Library’ (met o.a. ds. Tom de Haan) zou
nog aan kracht gewonnen hebben als de daarin uitgesproken Engelstalige teksten op één
of andere manier mee te lezen waren geweest. We waren ook heel tevreden over de
andere muzikale bijdragen en zeggen veel dank aan de (Syrische en Irakse) koks, die
fantastische hapjes en soep klaarmaakten, dankzij bemiddeling van Willemien Ruygrok.
Het aantal bezoekers van de Open Monumentendagen is onbekend; naar mijn schatting
tussen 800 en 1000. Die aantallen zijn mee het gevolg van de koren (en het
accordeonorkest), die optraden en deels hun eigen vrienden meenamen. Aan bijna alle
activiteiten van het Zomerprogramma deden ook mensen van buiten onze kring mee, die
opeen of andere manier via het programmaboekje, website of berichten in Haarlems
Dagblad en huis- aanhuisbladen daarvan hadden gehoord. Het waren geen grote
aantallen buitenstaanders overigens en je moet je afvragen of de kosten van het op veel
plaatsen verspreidde programmaboekje daartegen opwegen.
4. De activiteiten één voor één nalopend: De studiemiddag ‘De Bijbel in druk’ was goed
geslaagd, al had (heb ik begrepen) het aantal deelnemers nog groter gekund. De vesper
met cantorij op 13 juli trok niet veel kerkgangers van buiten. We zullen nog eens goed
moeten nadenken, hoe we daarvoor meer aandacht kunnen vragen. Daarentegen was de
Taizéviering o.l.v. Frans Linssen met meer dan 25 kerkgangers beslist voor herhaling
vatbaar. De beide wandelingen langs punten die met de Reformatie te maken hadden,
waren zeer boeiend en goed geslaagd met telkens 10 à 12 deelnemers en een gastvrij slot
in onze binnentuin en de Lutherse kerk (met een aardig vioolconcertje vanaf de
‘buitenpreekstoel’ in het Lutherse hofje). De Indonesische maaltijd, door zr. Retno
Karjamenawi verzorgd in de kerkzaal was één van de hoogtepunten met ca 65
deelnemers, waaronder drie of vier ‘statushouders’ (die we niet meer bij andere
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activiteiten hebben gezien). De lunch door de Wereldkeuken op zondag 13 augustus na
de kerkdienst o.l.v. Rineke Verheus trok minder belangstelling dan ik vooraf had ingeschat
(ca 25 mensen), maar was wel heel gezellig. Misschien speelde ons parten dat er enkele
dagen tevoren ook al een geslaagde zomerlunch in de Kleine Vermaning was geweest. Het
speciale programma van Menno Meets Jansje (haiku’s maken) maakte echt duidelijk
hoeveel creativiteit aanwezig is onder onze mensen. De twee films die we hebben laten
zien, trokken beide ruim 25 kijkers, waaronder opnieuw mensen van buiten. Het is niet
gelukt om n.a.v. de films nog een georganiseerde discussie/nagesprek te houden, ook
vanwege de tijd. Onze organisten en met name Dick Koomans hebben verschillende keren
prachtige muziek laten horen. De publiciteit rondom de Mennoconcertjes (op de zaterdag
voor de derde zondag van de maand) begint nu vruchten af te dragen. Tenslotte de
kerkdiensten in de zomer: verschillende diensten hadden een bijzonder karakter. Eigenlijk
moet je m.i. frequenter dan we tot nu toe hebben gedaan daarvoor via ons e-mail
netwerk en anderszins aandacht vragen. Alle keren dat we dat gedaan hebben, lag het
aantal kerkgangers hoger dan we wel gewend waren. Misschien kan de Cie Publiciteit, die
terughoudend met extra publiciteit om gaat op dit punt, daarover nog eens goed
nadenken.
5. Vrijwilligers: we hebben nooit tekort gehad aan vrijwilligers. Die hadden we vooral nodig
tijdens de Kerkennacht, de Indonesische maaltijd en de Open Monumentendagen,
waarvoor zich telkens 10-15 vrijwilligers hebben ingezet.Voor een deel dezelfde, trouwe
en hulpvaardige mensen die altijd bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, maar
ook wel mensen van buiten onze kring. Al met al zijn er 45- 50 mensen in touw geweest
voor activiteiten in het zomerprogramma.
6. Suggesties voor een volgend zomerprogramma: houd de Taizéviering, bijzondere
kerkdiensten, een paar goede films, één of twee maaltijden en de wandelingen er in elk
geval in. Er zal in 2018 geen Kerkennacht zijn, wel een Internationaal Orgelfestival, dat
ook weer kansen biedt voor ongedachte evenementen in onze kerk, en in elk geval voor
door ons aan te bieden orgelmuziek en andere muziek. De suggestie om samen te werken
met de Remonstranten in een Zomerprogramma lijkt heel zinvol. Als toch weer een
(eenvoudig) programmaboekje wordt samengesteld, vermeld daarin dan ook
kerkdiensten en activiteiten in de Kleine Vermaning.En maak nog meer gebruik van e-mail
en facebooknetwerken.
Alle G. Hoekema,

CANTORIJ
Ons doel is om door samen te zingen aan bepaalde kerkdiensten door het jaar onze medewerking
te verlenen met gekozen gezangen en andere muziek stukken.
Er wordt wekelijks gerepeteerd op donderdag avond in de kerk, behalve tijdens vakanties of
andere redenen voor afwezigheid.
Tijdens repetities zitten we in een kring om de vleugel, waarachter de Cantor speelt en ons leidt.
Deze opstelling bleek beter te klinken, na een periode dat we in twee rijen achter elkaar zaten,
zoals soms in de kerkzaal nodig is. Natuurlijk zingen we ook veel staand.
Onze Cantor, Jan Marten de Vries, is in dienst van de VDGH.
Over de resultaten van onze bijdrage zijn we zelf meestal redelijk tevreden, maar een evaluatie
willen we graag aan de gemeente overlaten.
Het te voeren beleid berust grotendeels bij de Cantor, in overleg met bestuur en leden. De
uitvoering hangt echter ook af van de balans tussen de vier zang stemmen en die hapert soms,
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door het gebrek aan voldoende mannenstemmen. (We zijn twee tenoren en twee bassen rijk,
tegen zes sopranen en zeven alten. Alex Noord verrijkt ons bij gelegenheid ook met zijn basstem.)
Desondanks wordt er steeds goed voorbereid en blijft de Cantorij enthousiast bijdragen aan de
kerkdiensten.
Ook in het lopende jaar heeft de Cantorij voor de derde keer weer zelfstandig een kerkdienst
verzorgd.
Behalve voor de diensten van Jan Marten is de Cantorij financieel onafhankelijk.
Het wordt als stimulerend beleefd om regelmatig met elkaar mooie muziek te maken en die ook
te laten horen. De Cantorij heeft daarnaast vooral een sociale functie die zich o.a. uit in
betrokkenheid met elkaar, ook buiten het zingen om.
De enige “belemmering” is dan ook het gebrek aan nieuwe leden, vooral in de tenoren- en Bas
groep. Bovendien zitten twee van onze leden in de DK en die zijn dus elke maand eenmaal
afwezig van wege hun plichten in de Heerenkamer. Dit maakt ons kwetsbaar en leidt soms tot
vertraging met betrekking tot de repetities.
CS.

DAKHOK
(Doopsgezinde Amateur Kring van Haarlemse Oprechte Kunstenaars)
Het doel van de kring:
Gezelligheid en enthousiast kunst maken
Aantal bijeenkomsten:
1 maal per week op dinsdagmorgen, behalve de zomermaanden juni t/m augustus
Werkwijze:
Wij zijn een groep met 9 personen en steunen elkaar met advies en raad
De adviseur:
Adviseur is Annamarie Angenent-Booij. Zij is niet in dienst bij de VDGH.
Resultaten:
Al 25 jaar lang een enthousiaste groep
Financiën:
De financiële middelen komen niet van de VDGH.
Wat stimuleert?
De kerk, de omgeving, het enthousiasme en het worden gewaardeerd.
Wat belemmert?
Geen belemmeringen

DE 50+ GROEP
Het doel van de kring:
We organiseren bijeenkomsten met een lezing en daaraan voorafgaand een maaltijd, die wijzelf
koken.
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Aantal bijeenkomsten:
Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar en als voorbereidingsgroepkomen we nog 1 à 2 keer bij elkaar.
De werkwijze:
Het bestuur bedenkt de onderwerpen, vraagt de lezinghouders. Na afloop van de maaltijd vragen
we wie er de volgende keer kookt.Voor de maaltijd vragen we 5 euro. Van te voren worden de
bezoekers op de hoogte gesteld van het onderwerp en kunnen ze zich aanmelden voor de
maaltijd. Degene die de lezing houdt ontvangt een boekenbon.
De output / resultaten:
Er zijn bij de maaltijd ongeveer 25 personen aanwezig en er komen om 20.00 uur nog een aantal
mensen.
Het beleid nu en voor de komende jaren:
Het beleid blijft hetzelfde, we stellen het programma per seizoen vast.
Financiële middelen:
Alleen de koffie en de boekenbonnen worden door de VDGH betaald.
Wat stimuleert?
Dat er elke keer zoveel bezoekers komen en er enthousiast op wordt gereageerd.
Wat belemmert?
De dialoogkamer, waar wij graag bijeenkomen, is soms te klein. Maar dan verhuizen we naar de
kerkzaal.

VROUWENKRING MENNONITICA
Het doel van de kring:
Samenkomen, kennis nemen van en gedachten delen over wat ons bezighoudt naar aanleiding
van te voren samen gekozen onderwerpen.
Aantal bijeenkomsten/vergaderingen:
10, waarvan één uitje.

De werkwijze:
In het formele deel worden afspraken besproken over de invulling van de komende
bijeenkomsten, over wie de volgende keer de opening verzorgt en koekjes voor bij thee of koffie
meeneemt. De jarigen van de maand krijgen een bloemetje.
De Landelijke Federatie voor Doopsgezinde Zusterkringen (LFDZ). De LFDZ is in mei 2017
opgeheven. Via de LFDZ vond landelijk coördinatie plaats tussen de zusterkringen. De digitale
zusterkring Jobeel neemt een aantal coördinerende taken over.
Tijdens de bijeenkomst komt, naast het onderlinge contact en de afspraken, ook een inhoudelijk
onderwerp aan bod: een voordracht van een buitenstaander of lid, een groepsgesprek of spel op
basis van bijvoorbeeld een thema van de ADS, waarbij gedachten over geloof en leven worden
gedeeld enz.
Achtereenvolgens is in 2017 het volgende aan de orde gekomen of gebeurd:Injanuari is
voorgelezen uit het boek “De Wadden, een geschiedenis”van Mathijs Deen. Het betreffende stuk
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handelde over het lot van naar Texel gevluchte Wederdopers. In februari hebben drie leden
verteld over hun reis naar Oekraïne in 2016 onder leiding van AyoldFanoy, koster van de Kleine
Vermaning. In maart kwam slechts een kleine kring samen, omdat velen naar de uitvaartdienst
van emerituspredikant Jaap Gulmans waren. Gesproken is over enkele stellingen. In april heeft
Elma de Bock de leden geïnspireerd tekeningen te maken in de stijl van
FriedensreichHundertwasser. Het uitje viel in mei en is gevierd met een High Tea in het Juffershuis
in Leyduin, waar ook gewandeld kon worden. In juni is het reisverhaal (zie februari) over Oekraïne
afgerond. In september vertelt Gerda Bajema een verhaal. Eerst over de Hadj, de pelgrimsreis
naar Mekka, en dan over een man, die zijn daarvoor opgespaarde geld had weggegeven. voor
oktober hebben twee leden een stukje uit het ADS-boekje ‘Zo goed als nieuw’ uitgezocht. Genoeg
stof tot gesprek. Voor november had Corrie twee kringspellen bedacht. In december is er Advent
gevierd aan de hand van een Adventsliturgie, waarin engelen centraal stonden, van JolanBanai –
Gaaikema, ontwikkeld in overleg met Jobeel.
De output/resultaten:
Het feit dat we toch nog 19 leden hebben.
Het beleid nu en voor de komende jaren:
Er wordt geen specifiek beleid gevoerd. Steeds weer komen er ideeën uit de kring of vanuit het
bestuur om de middagen op een zinvolle manier inhoud te geven en gezellig door te
komen.Binnen de Kring zelf voldoet de huidige opzet. Hopelijk zal het aantal deelneemsters niet
ineens snel afnemen. Gelet op de aard van de Kring is verschuiving van beleid niet aan de orde.
Wij maken graag gebruik van materiaal ontwikkeld voor kringenwerk binnen de ADS.
De financiële middelen:
Alle leden betalen € 20, - per kalenderjaar. Daarvan worden de uitgaven bekostigd. Koffie en thee
krijgen we van de Kleine Vermaning / Wijk Zuid. Zo nodig mogen we een busje huren voor een
uitje op kosten van de VDGH. We hopen dan binnen de gemeente een gezellige chauffeur /
chauffeuse te vinden. Dat is tot nu toe altijd gelukt. Hij of zij wordt dan vrij gehouden door ons
leden.
Wat stimuleert?
Het enthousiasme waarmee de leden iedere 2e woensdag van de maand weer komen en bereid
zijn een bijdrage te leveren en/of mee te discussiëren.
Wat belemmert?
Er zijn maar weinig ‘jongeren’. Iedereen is 65 +.

COMMISSIE PUBLICITEIT & COMMUNICATIE
Het doel van de commissie:
De Commissie Publiciteit & Communicatie bestaat uit : Sjoerd van der Galiën, Alex Noord, Karel
Blanksma, Onno Titulaer, Hanneke Sielcken en Willemien Ruygrok (voorzitter). De Commissie
heeft tot doel een optimale bekendheid te geven aan de werkzaamheden van de Vereenigde
Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Ze dient een goede en tijdige informatievoorziening in- en
extern te verzorgen en contacten met zowel commissies enz. binnen de VDGH als daar buiten
(van ADS tot Raad van Kerken, van Gemeente Haarlem tot Doopsgezinde zending) te
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onderhouden. Daarnaast tracht de commissie de communicatie tussen de verschillende gremia
binnen de VDGH te bevorderen en waar mogelijk tot afstemming te komen.
Aantal vergaderingen: 5
De werkwijze:
De commissie komt ongeveer 1 keer per kwartaal bij elkaar. Daarnaast doen verschillende
mensen diverse werkzaamheden, vaak op dagelijkse basis. Voor Doopsgezind Haarlem en de
Nieuwsbrief zijn strakke planningen. De Nieuwsbrief wordt door de redacteur samengesteld,
nadat er een oproep is gedaan aan diverse stakeholders. De leden van de Commissie vullen aan
en helpen bij de eindredactie. Website en FB worden ‘naar eigen inzicht’ met name door Onno
Titulaer, Sjoerd van der Galien en Willemien Ruygrok gedaan. Persberichten worden opgesteld
i.s.m. de betreffende commissie / werkgroep. De vergaderingen zijn over het algemeen kort en
gezellig. Er wordt een verslag of besluitenlijst gemaakt. Er was geen adviseur in dienst van de
VDGH. Alle leden, vrienden en belangstellenden zijn adviseur.
De output / de resultaten:
In het jaar 2017 heeft de commissie het volgende tot stand gebracht: Onder de directe
verantwoordelijkheid van de Commissie valt – wat betreft ‘producten”:
* Doopsgezind Haarlem, aparte redactie, 1 lid van de commissie in de redactie
* Nieuwsbrief, 1 redacteur, gezamenlijke verantwoordelijkheid
* Website, 2 leden verantwoordelijk
* Facebook en Twitter: 3 leden verantwoordelijk
* Persberichten
* Rode Boekje
* Jaarprogramma VDGH
•
•
•
•
•

•
•
•

6 nummers Doopsgezind Haarlem
12 nummers Nieuwsbrief met iedere keer speciale aandacht voor de statushouders in
Haarlem en een keer een bijlage over de activiteiten rond de Reformatie
Facebook: Dit is iets gestegen: zo’n 3000 unieke bezoekers per maand en een gemiddeld
aantal berichten van 28.
Een groei naar 85 volgers op Twitter .
Ongeveer 80 actuele berichten op de website (tijdens het zomerprogramma wat meer) plus
reguliere zaken zoals waar de collecte voor is, wie er preekt, de agenda met
achtergrondinformatie enz.
Vier tentoonstellingen in ‘het gangetje’: overzicht VDGH 2016; papieren knipsels van Fang Pu,
Kerkennacht; Gemeente op Weg
Jaarprogramma 2016 – 2017
Rode Boekje 2017 eindfase

De commissie is in theorie een ondersteunende commissie: ze geeft bekendheid aan het werk van
anderen en brengt mensen en groepen bij elkaar. In de praktijk is er veel uitvoerend werk.
Graag willen we hier ook vermelden dat we gezorgd hebben dat de VDGH partner is geworden
van het Convention Bureau Haarlem (ondersteuning bij verhuur). Dat heeft dit najaar al
geresulteerd in een mooie verhuur aan het Spaarne Ziekenhuis. Ook hebben twee van onze leden
een cursus rond het stimuleren van verhuur mogen volgen (publiciteit rond verhuur).

27

Om de VDGH adequaat te kunnen informeren over wat er in kerkelijk Haarlem gebeurd neemt
een van de leden deel aan de vergaderingen van de Raad van Kerken en hebben we regelmatig
overleg met de Gidskerken.
Rond de Kerkennacht en bij het Zomerprogramma Overzomeren hebben we enige persberichten
verzonden evenals bij de handtekeningenactie van Amnesty.
Het beleid nu en voor de komende drie jaar:
Omdat de huidige website niet geschikt is om te bekijken op smartphone of tablet zal er een
nieuwe website worden ontwikkeld. Groepen en mensen zullen in 2018 niet meer geattendeerd
worden op inleverdata kopij, het wordt ieders eigen verantwoordelijkheid
Er komt een jaaroverzicht waarin ook een kleine terugblik op het vorig jaar is (hoogtepunten) en
aandacht is voor hetgeen zich rond de VDGH afspeelt (deels info uit het Rode Boekje)
De financiële middelen:
Alles wordt betaald door de VDGH.
Wat stimuleert?
Wat vooral stimuleert is als we van mensen horen dat ze de producten die we maken of de
adviezen die we geven waardevol vinden. En het is altijd weer een feestje om Doopsgezind
Haarlem of de Nieuwsbrief ‘in handen’ te hebben.
Wat ook leuk is om te merken dat als er in de Nieuwsbrief een oproep wordt gedaan voor spullen
voor statushouders er altijd heel veel mensen zijn die hier gehoor aan geven.
Wat belemmert?
We hebben dringend behoefte aan nieuwe leden.

CULTURELE COMMISSIE DE GANG
Het doel van de commissie:
Het fotografisch in beeld brengen van maatschappelijk relevante thema’s en daarmee een
verbinding leggen tussen kerk en buitenwereld. Dit doen we middels vier hoogwaardige fotoexposities per jaar in de Gang, met een bezoekersaantal van 16.000 per jaar.
Aantal vergaderingen:
De culturele commissie komt één keer per maand bij elkaar. Er zijn vier exposities per jaar, ieder
met een opening. De surveillanten hebben twee bijeenkomsten per jaar
De werkwijze:
Een commissie van 5 personen doet de programmering, productie en openingen. Er zijn 30-40
surveillanten actief tijdens openingsuren. Er is een technische commissie van 2 personen voor de
uitvoering. Er is een vaste vormgever die betaald wordt voor zijn werk. Jansje is de vaste cateraar
van de openingen.
De adviseur: Robbert Zweegman is de vaste adviseur en niet in dienst van de VDGH.
De output / de resultaten:
Vier exposities in 2017:
- Kies de fotograaf (febr-april)
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Koffie? Ivo van der Bent (mei-juli)
Oog in oog, Tineke Schuurmans (aug-okt)
Hier om te helpen, Raymond Rutting (nov-jan)

Vier maal een druk bezochte opening, plus alternatieve verkiezingsavond
Rond de 16.000 bezoekers
Het beleid nu en voor de komende drie jaar:
Voortzetten huidig beleid. De Gang stemt haar programmering af op de actualiteiten (bv kies de
fotograaf). De resultaten passen in de doelstelling.
De financiële middelen:
Financiële middelen komen van de VDGH én van extern.
Wat stimuleert?
De enthousiaste reacties van insiders én outsiders
De toenemende animo van fotografen
De drukbezochte openingen
De publiciteit in Haarlems dagblad
De nieuwe aanwinst (én verjonging) van de commissie en de surveillantengroep
Wat belemmert?
Het ontbreken van financieel overzicht op de inkomsten en uitgaven. Kwartaaloverzichten zijn
meerdere malen toegezegd maar blijven uit. Voor 2017 hebben we geen idee of we binnen
budget zijn gebleven.De afspraken tussen kerk, Jansje en culturele commissie zijn niet waterdicht,
dit kan absoluut beter.

COLLEGE VAN COLLECTANTEN EN COMMISSIE VOOR
COLLECTEDOELEN
Het doel van de commissie:
Het doel van dit college is per half jaar de bijzondere collectedoelen vaststellen, het
collecterooster maken en een voorstel van de collectedoelen doen aan de Dienende kerkenraad.
Aantal vergaderingen:
Wij komen 2 keer per jaar bij elkaar.
De werkwijze:
We kijken in eerste instantie naar de collectedoelen van de instellingen van de ADS. Daarnaast
bespreken we de voorstellen vanuit de leden van de commissie of van gemeenteleden. Voorzitter
is Herman Heijn, secretaris is Marijke de Jong. Charlotte Schreuder maakt het rooster. De
adviseur, Herman Heijn is in dienst van de VDGH.
De output / de resultaten:
Het resultaat is een voorstel aan de Dienende Kerkenraad.
Het beleid nu en voor de komende drie jaar:
Het beleid is om op dezelfde voet door te gaan.
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De financiële middelen:
We hebben geen geld nodig om te functioneren.
Wat stimuleert?
Het stimuleert dat de opbrengst goed is. Bovendien komen we altijd tot een resultaat van
collectedoelen. De samenwerking is prima.
Wat belemmert?
Soms vergeten mensen dat ze op het rooster staan. Er zou wat meer inbreng mogen zijn van de
gemeenteleden.
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