Jaarverslag - 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017
______________________________________________________________________________
Activiteiten
Bijna als vanzelfsprekend is er ook dit seizoen weer een bijzonder gevarieerd programma van
vieringen, Vensterlezingen, ontmoetingen, open ruimtes en open plekken. Bijna vanzelfsprekend, want vorig seizoen zijn veel taken opgepakt door andere mensen. Gelukkig loopt alles
door, met de nodige vernieuwingen.
Zondagse bijeenkomsten en vieringen rond feestdagen
De buitendag is op 4 september in het Zwervershonk van Scouting Veenendaal. Na een korte
viering wordt in kleine groepjes nagedacht en gesproken over de missie en de bloemblaadjes,
en over ons gebouw. Een inspirerende en gezellige ochtend waar we als vereniging mee verder
kunnen.
Het lichtsymbool wordt in gebruik genomen op 30 oktober. Met een gobo wordt een beeld
geprojecteerd op plafond of muur. Het is het resultaat van de opdracht aan de werkgroep symbool om een ‘dynamisch symbolische ruimte’ te creëren. Een ingewikkelde opdracht die hiermee op creatieve wijze is vervuld.
Voor het eerst sinds jaren worden er op 20 november met de herdenking overledenen (vier)
namen genoemd van leden en donateurs die zijn overleden.
Op 5 maart begint de paascyclus. Iedere zondagavond tot en met 9 april is er in deze veertigdagen-tijd een 'stil-de-tijd'-bijeenkomst. Tijdens deze meditatieve bijeenkomsten is er tijd voor
inkeer en een mogelijkheid voor korte uitwisseling.
‘Verstilling op Goede Vrijdag’, 14 april, is een korte bijeenkomst, met ruimte om te verstillen
door te luisteren naar teksten, muziek en naar de stilte in onszelf. De paascyclus wordt afgesloten met een viering met Pasen door Irene Hörst, op zondag 16 april.
Tijdens de ALV van maart 2017 worden de resultaten gepresenteerd van een enquête over de
invulling van de zondagse bijeenkomsten, die in het najaar van 2016 is uitgevoerd. Op basis van
de resultaten wordt onder andere besloten meer ‘vrije ruimte’ te creëren op de zondagen. Er is
ook aandacht voor een betere afstemming tussen Het Venster en de voorgangers die bij ons
vieringen leiden. Dit project start in september 2017.
Activiteiten buiten de vieringen om
Al vele jaren is er twee keer per maand op dinsdag een contactochtend. Met goede gesprekken
en gezelligheid. En creatieve contactochtenden. Op 15 november, onder begeleiding van Rinie,
worden er kleine collages gemaakt, waarbij ware kunstwerkjes ontstaan. En 6 december is er
de gelegenheid om kerststukjes te maken, begeleid door Agnes.
Op dinsdag 20 september gaan acht mensen naar Garderen, naar het zandsculpturenfestijn.
Het onderwerp is Rien Poortvliet. Een boeiende expositie, met daarna een Veluwse koffietafel.
Het is prachtig weer, de sculpturen zijn schitterend en de koffietafel is uit de kunst.
Nog een uitstapje: 16 mei gaan twaalf mensen naar de Levenstuinen in Teuge, waar een tuin in
spiraalvorm symbool staat voor het leven. En op 15 augustus gaat het gezelschap naar de Posbank, waar de heide in bloei staat.
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Sinds 2010 is er elke laatste vrijdag van de maand Lied van de Ziel. Onder leiding van Ronald
Naar en met ondersteuning van Harja van der Scheur. Op deze wijze samen zingen schept een
ontmoetingsruimte. De deelnemers van Lied van de Ziel vormen welhaast een gemeenschap.
Zowel in het najaar als in het voorjaar is er Sacred Dance. Oda Damen begeleidt de deelnemers
om dansend in beweging te komen, met muziek uit alle tijden en windstreken, waarbij de beleving centraal staat.
Er zijn drie exposities in Het Venster. Zon en Licht, getekende mandala’s, vergezeld van haiku's,
gemaakt door Rinie van der Leer. De expositie is van september tot en met januari.
Van februari tot juli hangen er vlinderfoto’s van Wietse de Vries. Foto’s van nachtvlinders, elk
met eigen kleur, vorm en patronen op de vleugels.
Vanaf juli hangen er kleurrijke schilderijen van Marjo van Rijnsoever, ontstaan vanuit een combinatie van een opdracht van een opleiding en haar existentiële belangstelling voor de diepere
patronen en motivaties voor haar doen en laten.
De documentaire Human wordt getoond op 21 november. Filmmaker Yann Arthus-Bertrand
onderzoekt hierin uitgebreid de vraag: Wat maakt ons menselijk?
Sinds jaar en dag is er op Tweede Kerstdag, 26 december, een kerstbrunch. Zoals altijd heel
leuk en heel lekker. Het Venster is ook open op oudejaarsavond, er worden spelletjes gespeeld,
legpuzzels gemaakt en natuurlijk zijn er oliebollen en ander lekkers, die de mensen zelf meebrengen. Gezamenlijk wordt er op het nieuwe jaar geklonken.
Bureau Kwiek verzorgt op 15 februari in Het Venster de workshop Verhalencirkel. Dit is een
hulpmiddel om het gesprek over levensvragen soepel op gang te brengen. Aan deze workshop
doen zowel mensen van binnen als buiten Het Venster mee.
Bijzondere activiteiten
Voor de vijftigste keer vindt in Nederland de vredesweek plaats, van 17 t/m 25 september.
Vanuit Het Venster zijn er leden die hier zeer actief aan meewerken. Ook Lied van de Ziel staat
in het teken van vrede.
De tweede Dag van de Duurzaamheid in Veenendaal is op 8 oktober, op stadsstrand en
Thoomesplein. Onder de noemer Samen Duurzaam hebben de organiserende partijen, waaronder Het Venster, evenals het jaar ervoor weer het initiatief. Het Venster staat er met een
kraam en richt zich op ‘duurzaamheid van binnenuit’.
In de Nacht van de Nacht, 29 oktober, is er een wandeling door het Prattenburgse bos, georganiseerd door een aantal mensen van Het Venster die betrokken zijn bij Samen Duurzaam. Ongeveer 50 mensen maken een belevingswandeling in het donker.
Losse wetenswaardigheden
In samenwerking met Vrijzinnigen Nederland (Jorien van Maanen) wordt er een filmpje gemaakt om een beeld van Het Venster te geven. Op 6 november komt Niels Drost filmen, tijdens
een Ontmoeting voorbereid door Jos Somsen, Jan van Donkelaar en Jan Dijksterhuis. Marieke
de Vries en Martin Schuitemaker worden geïnterviewd. Half december staat het filmpje online
op de websites van Het Venster en van Vrijzinigen Nederland.
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Omdat het niet meer rendabel is, stopt de inzameling van oud papier in de twee blauwe containers. In de week voor kerst worden ze weggehaald.
Nadat het houten kruis heeft gerouleerd onder Vensterleden, krijgt het een definitieve bestemming bij Jan, Jos en Jona.
Omdat de oude beamer aan vernieuwing toe is, wordt er in maart een nieuwe besteld via de
site van een bedrijf dat in Veenendaal gevestigd is. Helaas wordt het bedrijf vier dagen later
failliet verklaard … Voor ons een flinke financiële strop. Later wordt alsnog deze beamer aangeschaft, maar het geld voor de eerste zijn we kwijt.
In maart worden er nieuwe parkeerbordjes geplaatst, met logo en naam van Het Venster, ontworpen door Rinie en geplaatst door Vincent.
Aan de gevel aan de tuinkant worden begin april kunststof ‘planken’ bevestigd, van hergebruikt
kunststof. De voordeur wordt verhoogd zodat de wateroverlast in Het Venster hopelijk tot het
verleden behoord..
Het laatste weekeinde van april krijgen de leden van Het Venster bij Eenheid een boekje,
In gesprek met … Hierin staan gesprekken die Ronald Naar en Rinie van der Leer hebben gevoerd met onze (pastorale) beroepskrachten, Irene Hörst, Marieke de Vries en Bert Cozijnsen.
Regionaal en landelijk
Met een minisymposium in de Aleidahof in Bennekom op 7 oktober neemt Marieke de Vries
afscheid als voorzitter van Seniorenhuisvesting ‘Zuid-Veluwe’. Laurens ten Kate, bijzonder
hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in
Utrecht, geeft een lezing, ‘De vreemde vrijheid’.
De regiozondag is dit jaar op 13 november in Ede, waarin Loes van Laar voorgaat.
‘Welk vuur geven we door’ is 22 april in Rhenen het onderwerp van de regiocursus, Deze gegeven door Christiane Berkvens-Stevelinck.
De landelijke Algemene Vergadering is op 26 november in Lunteren, een mengeling van inhoudelijke en interessante workshops en een plenaire vergadering. Er wordt een commissie
Vrijzinnigen 2020 ingesteld, waarin onder andere Jos Somsen plaatsneemt. De bedoeling is om
te bekijken hoe Vrijzinnigen Nederland zo goed mogelijk vorm kan worden gegeven, aansluitend bij de huidige situatie en tijd. Dit zal ook voor Het Venster invloed hebben op onze statuten.
Vereniging
Aan het begin van het seizoen heeft Het Venster 73 leden/donateurs; 58 leden, 15 donateurs.
Op 31 aug. 2017 zijn dit er 69: 54 leden, 15 donateurs. Daarmee is er voor het derde jaar op rij
een daling in het aantal leden/donateurs. Met als peildatum 1 september:
2015 61 leden, 20 donateurs
totaal 81
2016 58 leden, 15 donateurs
totaal 73
2017 54 leden, 15 donateurs
totaal 69
Daarmee ligt het aantal leden/donateurs voor het eerst sinds vijftien jaar (2002) onder de 70.
Het Venster
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Een daling valt ook waar te nemen in het aantal bezoekers van de zondagochtenden. In onderstaande tabel het gemiddeld aantal bezoekers per bijeenkomst, met uitgesplitst het gemiddeld
aantal bezoekers bij vieringen, lezingen en ontmoetingen.
jaar
aantal bijeenkomsten
gemiddeld aantal bezoekers

’16-’17
51
22,0

’15-‘16
52
24,3

’14-’15
52
25,1

vieringen (+ aantal vieringen)
lezingen (+ aantal)
ontmoetingen (+ aantal)

21,6 (23)
23,7 (7x)
25,1 (8x)

21,8 (27)
30,3 (8x)
25,9 (8x)

23,4 (25)
33,1 (9x)
29,4 (7x)

Actieve mensen in Het Venster
Ondanks het dalende ledental en het dalend aantal bezoekers bij de bijeenkomsten op zondag,
zijn er in onze gemeenschap circa 25 mensen actief in zo’n vijftien commissies en werkgroepen.
Ruim een derde van het totaal aantal leden en donateurs!
Aan het begin van het seizoen bestaat het bestuur uit Jos Somsen en Ronald Naar (voorzitters),
Wil Gouda (penningmeester), Jaap van ’t Riet (secretaris) en Eveline de Kock.
Algemene ledenvergaderingen en B+
Tijdens de najaars-ALV op 27 oktober neemt Wil na 7½ jaar afscheid als bestuurslid. Naast andere dingen blijft ze wel de boekhouding van Het Venster doen. Dat maakt het een stuk makkelijker voor Tom Baerends, die het bestuur komt versterken als (beleids)penningmeester.
Verder wordt onder andere het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 aangenomen.
Een proefballonnenmiddag wordt georganiseerd op 26 november, waar leden en anderen
'proefballonnen' kunnen oplaten met ideeën voor Het Venster, om te peilen wat anderen ervan
vinden, en om feedback, medestanders, e.d. te verzamelen, om zo de ideeën verder te kunnen
ontwikkelen (of af te blazen). Ondanks een lage opkomst wordt er enthousiast en inhoudelijk
gesproken over visioenen over het gebouw en de functie hiervan. N.a.v. de enquête over de zondagochtenden wordt er over de invulling hiervan gesproken. Het overkoepelende thema blijkt
de toekomst van Het Venster.
Een paar weken voor de volgende ALV, op 4 maart, is er een inspiratiemiddag/B+. Natuurlijk is
er ruimte voor informatie uit de commissies, en voor uitwisseling tussen de commissies. Daarnaast denken we, aan de hand van stellingen, na over de toekomst van Het Venster.
De voorjaars-ALV is op 23 maart. Tom neemt helaas al afscheid als penningmeester en bestuurslid, om zich in te zetten voor het Inloophuis in Veenendaal.
Jos wordt, tot de najaars-ALV, penningmeester a.i.
De buitendag als begin van het seizoen 2017/’18 is op 27 augustus, wederom in het Zwervershonk. Het thema is luisteren, waarbij het ging om luisteren zonder oordeel.
Iets waar we de rest van het jaar mee kunnen blijven oefenen…
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