
Secretarieel jaarverslag 2021, aangevuld met activiteiten georganiseerd door 
commissies 
 
Algemene Ledenvergaderingen Wassenaar 
Op 24 februari 2021 vond de voorjaarsvergadering via zoom plaats, waarin onder 
andere het beleidsplan voor 2022 is goedgekeurd. Deze vergadering werd 
bijgewoond door drieëndertig leden. Vanwege de Coronamaatregelen die werden 
aangescherpt, is de najaarsvergadering verplaatst naar april 2022.  
 
Archief 
Een aantal bestuursleden is begonnen met het bijwerken van ons archief. Vele 
kasten vol dozen en ordners nemen ze onder de loep. Ook het andere materiaal dat 
in de kelder van De Burcht ligt, wordt uitgezocht.  
 
Beleidsplan 
Verschillende keren is gesproken over het te volgen beleid, bijvoorbeeld in kringen. 
In mei vond een zoombijeenkomst plaats met een deel van de leden. Tijdens de 
Coronapandemie was het lastig, omdat steeds moest worden geanticipeerd op de 
tijdelijke veranderingen. Voorlopig zal er een jaarlijks plan worden gepresenteerd. 
Mede om die reden is er dit jaar ook geen jaarprogrammaboekje verschenen. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat uit Karin Vogelaar (voorzitter), Albertine Schneider 
(vicevoorzitter), Frans Driedonks (penningmeester), Brigitta van der Ven (secretaris), 
Paul Thorissen (algemeen bestuurslid), Johan Bouwer (kerkmeester) en Willy de Vos 
(algemeen bestuurslid). 
 
Bestuursvergaderingen 
Minstens vijftien keer is het bestuur bijeengekomen om te overleggen. Merendeels 
bestuursvergaderingen, maar ook tussendoor werkoverleg om te anticiperen, de 
taken te verdelen en af te stemmen op de steeds wisselende maatregelen. Eén van 
de vergaderingen was samen met het bestuur van Stichting De Burcht. De 
bijeenkomsten vonden deels via zoom plaats. Na bestuursvergaderingen werden die 
middagen ook de handen uit de mouwen gestoken om de bergruimtes op te ruimen 
of de stoelen te verplaatsen. 
 
Bezinningssamenkomsten 
Door Corona zijn er in 2021 mooie bijeenkomsten vervallen en moesten we vaak 
improviseren, maar toch…… 
Op 20 juni lukte het om Roeland Lelieveld te horen vertellen over zijn project Africa 
Wood Grow, de vorderingen die er de laatste jaren zijn gemaakt, over gewonnen 
vertrouwen, inzicht, mogelijkheden en toegenomen vruchtbaarheid. Die ochtend 
bestond de muziek uit ‘Bomenliederen’, gezongen door Eline Fockema Andreae, op 
de vleugel begeleid door Koosje de Neef. 
Op 26 september ontmoetten wij de Friese schilder Gosse Koopmans. Er was op dat 
moment een expositie van zijn schilderijen in de kerk. Het thema van zijn lezing was 
‘Verwondering in licht en ruimte’. Hij nam ons mee op een wandeling met 
vergezichten en onverwachte ontmoetingen, voorbij bochten in de weg of van een 
stroompje, veel kleuren, warmte en energie. Wendy Rijken, harpiste, toverde forellen 
in die beekjes! 



Op 14 november mochten we Stevo Akkerman weer ontvangen. Ditmaal met zijn 
lezing ‘Wat is dan goed’ naar aanleiding van zijn boek met deze titel. Vragen kwamen 
aan de orde als: Wie zijn wij, wie willen we zijn? Welke vraag stelt de ander mij 
eigenlijk? Elke omgang met angst is oefenen in moed. Hero de Boer speelde op 
verzoek van Stevo muziek van George Gudjieff, een voor hem nog onbekende 
componist, een ontdekkingsreis. 
 
Bloemen in de kerk 
Gedurende 39 jaar zorgde Hanneke Kastelein bijna iedere zondag voor een mooi 
boeket op de kansel in de NPB. De bloemen vonden na afloop van de dienst hun 
weg naar leden van onze geloofsgemeenschap om te troosten, te verbinden, om 
mede feest te vieren. 
Nadat Hanneke in 2016 wilde stoppen met iedere zondag voor de bloemen te 
zorgen, zijn ‘de bloemendames’ geboren. Allen zijn we graag buiten en met bloemen 
bezig. We verdelen met elkaar tweemaal per jaar de zondagen en genieten ervan 
ieder op onze eigen wijze voor iets moois te zorgen. Zo mogelijk maken we een klein 
boeket voor de dagen dat er andere activiteiten in het kerkgebouw plaatsvinden. 
Afgelopen 2021 stonden er ondanks Corona, net als in 2020, iedere week bloemen 
op de kansel, die na de dienst hun weg vonden, ‘bloemen op de stoep’. 
Sinds een half jaar staat er na de dienst een foto van het boeket op de website. 
 
Cultuurmarkt 
Tijdens de jaarlijkse cultuurmarkt in Wassenaar stonden ook wij er met een kraam. 
 
Cursussen 
1. De cursus ‘Drie preken van Augustinus’ is door Bert Bos via video-verbinding 
gegeven op donderdag 25 februari, donderdag 11 maart en donderdag 25 maart, 
steeds van 14 tot 16 uur. Onderwerp: drie preken van Augustinus, namelijk over 
Kerstmis, Epifanie en Pasen. Aantal deelnemers: 15. Basis: ‘Twintig preken van 
Aurelius Augustinus’, vertaald door Gerard Wijdeveld, Amsterdam: Van Gennip 2008. 
2. Op 25 november begon de cursus ‘Drie mooie preken’ (Bert Bos samen met 
Alexander Schimmelpenninck). Preken van Meester Eckhart, Rudolf Bultrmann en 
Dietrich Bonhoeffer. In de achterzaal van het kerkgebouw deden 13 deelnemers 
mee. Ook deze cursus vond plaats van 14.00 tot 16.00 uur. Het tweede en derde 
deel van deze cursus volgden in 2022. Basis:’ Van God gesproken. De mooiste 
preken sinds de Bergrede.’ Bijeengebracht door Jaap H. van der Laan. Amsterdam: 
Vesuvius 2007. 
 
Cybercafé 
Sinds het begin van de Coronapandemie is het Cybercafé via zoom bijna iedere 
week actief en sloten meerdere mensen op vrijdagochtend virtueel aan om elkaar te 
ontmoeten. 
 
Filosofisch Café 
Het Filosofisch café heeft ondanks de Corona-beperkingen in 2021 drie 
bijeenkomsten kunnen houden. 
We begonnen in september met een Denker des Vaderlands, Daan Roovers. 
Thema’s die de revue passeerden waren: (1) Pleidooi voor de lange termijn (Daan 
Roovers); (2) Wat is God? (Dr. Ton de Kok); (3) Syrië, of ons onvermogen om mee te 
leven met conflicten ver weg (Désanne van Brederode). 



Het bezoekersaantal was door de Corona-beperkingen wat lager dan in vorige jaren: 
tussen de 15-25 mensen, waar dat in eerdere jaren rond de 30 personen lag. Wel 
waren er altijd tussen de 30-40 personen die het Filosofisch Café online volgden. 
We hopen het komend seizoen weer een groot aantal bezoekers/luisteraars te 
mogen begroeten. 
 
Hagepreek 
Tijdens de prachtig zonnige ochtend van 4 juli werd de Hagepreek door zo’n zestig 
personen bezocht in de tuin van De Burcht. Wij werden liefdevol ontvangen en 
verzorgd (omdat Corona nog steeds rondwaarde, kreeg iedereen op zijn of haar stoel 
een eigen blaadje met koffie en iets lekkers).  
 
Herdenking 4 mei 
Het bestuur van onze geloofsgemeenschap herdacht op 4 mei de Tweede 
Wereldoorlog in de tuin van het kerkgebouw. Kerkmeester Johan Bouwer had dit jaar 
een klein herdenkingsmonument gemaakt. Tom Mikkers maakte een kort filmpje van 
de herdenking, waarin Johan Bouwer vertelt over zijn herinneringen aan de oorlog. 
 
Herdenkingsdienst 21 november 
Voor de herdenkingsdienst zijn de nabestaanden van overledenen uit onze 
gemeenschap speciaal uitgenodigd. De Corona-beperkingen zorgden ervoor dat wij 
twee diensten achter elkaar hadden, zodat alle belangstellenden aanwezig konden 
zijn. Ds. Tom Mikkers ging voor en Daan Mulder begeleidde de samenzang op de 
vleugel. Eline Fockema Andreae en Koosje de Neef brachten ‘Litanei’ van Schubert 
ten gehore. 
 
Hulpkosters 
Voor de hulpkosters was 2021 een heel rustig jaar. Pas per 15 augustus kon er weer 
gestart worden met koffie zetten, schenken en gezamenlijk opdrinken na de 
kerkdienst. Helaas was die vreugde van korte duur, want per 14 november werden 
de Corona-regels weer aangescherpt. Gelukkig was dit jaar het woord ‘Zoomkoffie’ 
een begrip geworden, waardoor iedereen die daaraan meedeed, zijn of haar eigen 
hulpkoster kon zijn. Dit met grote dank aan Rietje Knaap en Bert Peletier. 
 
Janosfalva 
Dankzij de aanstelling van een predikant, Zsolt Sabo, in Janosfalva is het contact met 
onze partnergemeente wat tot leven gekomen. Foto’s van jongelui die de ons zo 
bekende pastorie helpen opknappen verwijzen naar een actieve gemeente en een 
zinvol partnership. Ook enkele directe contacten met hen bevestigen dit. In Opgang 
is een dergelijke brief gepubliceerd. De contacten met Sandor en Melinda, na zijn 
beroeping in Udvarhely, is ook dit jaar bron van vriendschap. 
Overleg over diaconale steun met het bestuur vond in september plaats. Daarin werd 
de afbouw van de diaconale steun uitgewerkt. De jaarlijkse gift voor kerstpakketten 
vond in 2021 voor het laatst plaats. De achterliggende cijfers liggen bij het bestuur ter 
inzage. 
 
Kerkgebouw 
Dit jaar is de buitenkant geschilderd en het pad in de tuin is opnieuw betegeld. 
 



 

Kerktuin 
Het afgelopen jaar hebben we opnieuw iedere laatste donderdag van de maand met 
een klein groepje onkruid gewied, gesnoeid en ander onderhoud verricht.  
Onze kerkmeester bleek een waardevolle aanvulling, zowel qua arbeid als qua 
ideeën. Zo werd op zijn initiatief het achterste stuk rechts naast de kerk netter 
gemaakt met een mooie heg van olijfwilgen, die behoren tot de Bijbelse planten.  
Helaas is nu ook de grote buxus vóór de kerk half opgegeten door rupsen. We 
proberen hem nog te redden, maar ik vrees het ergste. 
In augustus bezocht een groep ouderen uit Den Haag de kerktuin, waarbij de 
rondleiding voorafgegaan werd door een lezing met PowerPoint. Enkele 
bestuursleden zorgden voor een gastvrije ontvangst met de nodige koffie.  
Dankzij de noeste arbeid van de leden van de tuincommissie zag alles er steeds 
goed uit, maar we hebben behoefte aan meer handen! 
Graag aanmeldingen bij Hanneke Kastelein, tel. 5113629. 
 
Kunst in de kerk 
Omdat er door de lockdown bijna geen mensen in ons gebouw kwamen hebben we 
de wolkenschilderijen van Sebastiaan Spit vrij lang laten hangen. Tot in september 
voor de BSK een Friese schilder, Gosse Koopmans kwam spreken. Zijn noord-
Nederlandsche landschappen hebben onze muren gesierd tot in december weer een 
hele andere expositie kwam van Renée Hogeland met in prachtige pastelstiften 
geschilderde vrouwenfiguren. 
 
Leden 
De vereniging heeft 182 leden en donateurs. Dit is een afname van 34 leden en 
donateurs ten opzichte van het jaar daarvoor. De nieuwe leden zijn tijdens de 
opening van het seizoen feestelijk welkom geheten. Johan Bouwer vertelde over 
tradities die gedurende een jaar voorbijkomen.  
Ieder jaar versturen het bestuur en de predikant een kerstkaart, waarvan de foto of 
tekening is uitgezocht in het Cybercafé. De foto van dit jaar was gemaakt door 
Gerard Kastelein. 
 
Nieuwsbrief 
In 2021 werd om de twee weken een nieuwsbrief, samengesteld door Tom Mikkers, 
verstuurd aan leden en belangstellenden met informatie over de komende 
activiteiten. Incidenteel verscheen een extra nieuwsbrief.  
 
Ontvangstcommissie 
Ook wat betreft de Ontvangstcommissie stond 2021 in het teken van Corona. In 
september leek het erop dat we weer met enthousiasme aan de gang zouden gaan, 
maar na enkele weken werden de deuren van de NPB vanwege de grote aantallen 
besmettingen weer gesloten. Er zat weer niets anders op dan online verder te gaan. 
De commissie hoopt in 2022 haar werkzaamheden weer op te kunnen pakken. 
 
Opgang 
In 2021 verscheen Opgang ieder kwartaal. De redactie heeft veel werk verricht om 
naast het activiteitenprogramma en het dienstenoverzicht een inhoudelijk interessant 
blad samen te stellen. 
 



Organisten 
Trouw bespeelden onze vier organisten Elly Rote, Jaap Schothorst, Freek Koster en 
Hero de Boer tijdens de kerkdiensten bij toerbeurt de piano en het orgel. Ook de in 
2020 bij ons begonnen pianist Daan Mulder speelde regelmatig. 
 
Preekrooster, onze predikant en gastpredikanten 
In 2021 vervulde onze eigen predikant Tom Mikkers 25 preekbeurten. 
We hadden 26 gastpredikanten, waarvan sommige 2x kwamen. Er zijn drie BSK’s 
georganiseerd. 
Vanwege de Corona-uitbraak en de lockdowns was een groot aantal diensten helaas 
niet live bij te wonen, wel waren de diensten te beluisteren via de kerkomroep. 
Ieder jaar, meestal op de tweede zondag in januari, wordt er een belronde naar de 
gastpredikanten gedaan door Karin Vogelaar, Boris Gorkovoi en Willy de Vos om 
gastpredikanten in te plannen in ons preekrooster voor het volgende kalenderjaar. 
Daarbij merken we dat de spoeling dunner wordt. Predikanten gaan met emiteraat en 
er is niet heel veel nieuwe aanwas. Gelukkig hebben we dit jaar kennis kunnen 
maken met enkele, voor ons, nieuwe gastpredikanten. Ondanks de Corona epidemie 
en de verstrekkende gevolgen daarvan hebben wij iedere zondag een kerkdienst 
gehouden. Dankzij de inzet van Paul Thorissen en Karin Vogelaar die iedere zondag 
in de kerk waren om dit te bewerkstelligen met grote inzet. 
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies is niet samengekomen. 
 
Raad van Kerken 
Tijdens de vier vergaderingen van de Raad van Kerken vertegenwoordigde Albertine 
Schneider onze geloofsgemeenschap. De Raad van Kerken organiseerde een 
gedachtenisconcert in de Dorpskerk.  Op donderdagmiddagen was een inloophuis 
voor vluchtelingen in de Messiaskerk. In de adventtijd verschenen stukjes in de krant 
door de verschillende pastores en de advent kalender, gemaakt door voorgangers en 
leden. 
 
Techniek in de kerk 
Sinds de pandemie zijn er veel luisteraars die onze diensten op afstand volgen. Paul 
Thorissen heeft veel tijd gestoken in de techniek om het geluid iedere keer aan te 
passen en te verbeteren. Gesproken woord, piano, orgel, zang en overige 
instrumenten vragen iedere keer om een aanpassing. Ook het aanpassen van het 
geluid van de PowerPointpresentatie is een hele klus. 
De ringleiding was kapot. Een nieuwe zou zeker € 1000 kosten, als die al 
verkrijgbaar is, vanwege het chiptekort. Het is Paul inmiddels gelukt de leiding te 
laten repareren.  
Vanwege het intensiever gebruik van internet is opnieuw gekeken naar de verbinding 
en die is door de provider hersteld. 
Tijdens de diensten hebben ook Tjalda de Vries, Jacqueline Rozemulder, Eline Rote 
en Claartje de Leeuw geholpen door het mengpaneel te bedienen. 
 
Verhuur 
In 2021 is de kerk een aantal keer verhuurd voor uitvaartdiensten. Ook verenigingen 
maakten gebruik van onze ruimte, zoals onder andere de Historische Vereniging 
Wassenaar en het Voorburgs Vocaal Ensemble. Ook werd de ruimte verhuurd aan 



andere muzikanten. Onze vast huurder, het koor Wassenaar Vocaliter heeft dit jaar 
geen gebruik gemaakt van onze kerk als repetitieruimte. Ook Stichting Het Nut is één 
keer uitgeweken naar ons gebouw voor een lezing over Maria Callas. 
 
Vrijzinnigen Nederland 
Via zoom woonden de meeste bestuursleden, maar ook andere belangstellenden 
van onze afdeling de ledenvergaderingen van Vrijzinnig Nederland bij. Ook kwam 
een delegatie van het landelijk bestuur op bezoek in Wassenaar om over de 
landelijke statuten te spreken. Het proces van stemming tijdens de landelijke ALV 
over de statuten liep warrig en niet volgens de regels. De statuten zijn nog niet 
gepasseerd.  
 
De Wassenaarse Courant  
Tom Mikkers verzorgde de kopij voor de krant. Na de zomer werd dit in overleg met 
de krant iedere twee weken voor de geprinte versie. Ook via de site 
wassenaarders.nl zijn berichten over onze gemeenschap te volgen. 
 
Website 
Onze website werd goed bezocht. Voor onderhoud en technische ondersteuning 
hebben we contact met een extern bedrijf. Het meeste werk zit echter in het 
actualiseren, dat Tom Mikkers voor zijn rekening neemt. 
 
Wijkhoofden 
Om het contact tijdens lockdowns iets aan te halen, zijn met Pasen en Kerstmis 
attenties uitgedeeld aan de leden, waarbij de wijkhoofden het bestuur hielpen deze 
rond te brengen. 
 
Zomerstek 
Vanuit het Diaconaal ouderenwerk, Stek - voor stad en kerk in Den Haag, kwam het 
verzoek een activiteit te organiseren tijdens de zomer. Daarvoor is een rondleiding en 
informatie over de bijbeltuin georganiseerd, zoals beschreven bij de kerktuin. 
 
Zondagdiensten  
Wanneer het mogelijk was bezoekers te ontvangen, moesten kerkgangers zich 
hiervoor aanmelden. Niet alleen met het oog op een eventueel bron- en 
contactonderzoek, maar ook omdat de stoelen op afstand moesten staan, waardoor 
er minder zitplaatsen beschikbaar waren. Maximaal 38 personen konden de diensten 
bijwonen, afhankelijk van het aantal huishoudens. Voorafgaand aan de dienst en na 
afloop werd de kerkzaal optimaal geventileerd. Zingen werd afgeraden. Vanwege het 
grote aantal luisteraars dat via de kerkomroep terug- of meeluisterde is de indeling 
van de dienst ook daarop afgestemd, met onder andere een begin- en eindtune en 
een interviewer bij gastpredikanten.  
 
Zoomkoffie 
Om elkaar na de dienst te zien en te spreken en indrukken uit te wisselen, zoals dat 
in de normale situatie tijdens de koffie na de dienst ook gebruikelijk is, werd op 31 
januari 2021 een online ‘Café’ geopend. Twintig mensen schreven zich in voor een 
Zoom-uitnodiging. Het Café bood ook een welkome mogelijkheid om in tijden van 
lockdown meer persoonlijke informatie en ervaringen uit te wisselen over hoe we 



deze bijzondere tijd beleefden. De opkomst bij de bijeenkomsten werd na enige tijd 
wel wisselend, maar bleef het hele jaar door goed. 
 
Brigitta van der Ven 
April 2022 
 
Samengesteld met medewerking van Koosje de Neef, Bert Bos, Ernst Klatte, Eline 
Fockema Andreae, Bert Steinmetz, Hanneke Kastelein, Albertine Schneider, Truke 
Steinmetz, Willy de Vos, Tjalda de Vries, Jacqueline Rozemulder, Bert Peletier, Paul 
Thorissen en Karin Vogelaar 
 
 


