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NIEUWSBRIEF MAART 2018

(foto Jocelyn Readett)

ZONDAGEN MAART

bijeenkomsten - aanvang 10.00 uur:

04 Vrije Ruimte
11 Paul Stegenga
18 Lezing over Bahá'í
25 Monique van Zoest

COLLECTES
04 en 11 voor Het Venster, 18 voor lezingen en voordrachten, 25 voor
Hospice Berkenstein

AUTODIENSTEN
04

Wil Gouda

0318 820357

11

Hannie Kämink

06 44256648

18

Ingrid van Rhee

0318 502042

25

Rinie van der Leer

0317 756967

(foto Wietse de Vries)

VERDER DEZE MAAND in Het Venster...
(meer info verderop)
06 en 20: Contactochtenden
05: Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen
22: Re-Creatie
23: Lied van de Ziel
26: ALGEMENE LEDENVERGADERING

NOTEER VAST IN DE AGENDA
Zondagen april:
01 Pasen - Thema-ontmoeting,
08 Mike Bais
15 Vrije Ruimte met mantra's
22 Hans Le Grand
29 Lezing

LEZING over BAHÁ'Í

- door Martijn Rep

(foto Copyright © Bahá'í International Community)

Martijn Rep kwam als jongere in aanraking met de het Bahá'í -geloof, een
spirituele beweging die is voortgekomen uit het leven en de woorden van
Baha’u’llah (1817 Perzië - 1892 Palestina). Inmiddels, 30 jaar later universitair hoofddocent biologie aan de Universiteit van Amsterdam - tracht
hij nog steeds de leringen van Baha’u’llah te doorgronden en toe te passen.
Baha’u’llah gaf de mensheid de opdracht om de eenwording van de mensheid
te bevorderen, met Gods hulp. Martijn gaat iets vertellen over hoe Bahá'í's
deze opdracht in de praktijk brengen.
De kern van die leringen is eenheid: de mensheid heeft na een immens
evolutionair proces... (lees verder)

MEDEDELINGEN;
ALV
Op maandagavond 26 Maart wordt de voorjaars-ALV gehouden, van 20.00 22.00 uur, in het Venster. Jos Somsen en Ronald Naar zijn aftredend.
Leden en donateurs krijgen t.z.t. de benodigde documenten toegestuurd.

CONTACTOCHTENDEN
Op de Contactochtend op 20 februari is afgesproken, dat we voortaan elke

even weekbij elkaar komen. Zo hebben we geen last meer van die lege, vijfde
dinsdag eens in het kwartaal.
De Contactochtenden in maart zijn dan op 6 maart (week 10) en op 20 maart
(week 12).
In april komen we bij elkaar op 3 april (week 14) en op 17 april (week 16).
In mei zijn de data: 1 mei (week 18), 15 mei (week 20) en 29 mei (week 22).

UITSTAPJE
Op dinsdag 20 maart gaan we met de vaste bezoekers van de contactochtend
een klein uitstapje maken naar de Lingerietentoonstelling in Museum
Veenendaal in de Cultuurfabriek. Daar zullen vast veel O-JA!'s van herkenning
te horen zijn! Belangstellenden kunnen zich bij ons aansluiten (wel even
aanmelden).
Programma:
10:00 uur kopje koffie in Het Venster
10:20 uur vertrek naar het museum
10:30 – 11:15 uur bekijken van de tentoonstelling
11:15 uur kopje koffie in de Cultuurfabriek, daarna huiswaarts.
Dit uitstapje is onder voorbehoud van voldoende vervoerders.
Wie meldt zich aan? Info: Wil Gouda

40-DAGENTIJD
Omdat er te weinig mensen waren om wekelijks een avond de leiding op zich
te nemen, is er besloten de stiltemomenten van de 40-dagentijd dit jaar niet
door te laten gaan in Het Venster. In de Petrakerk (PKN, Kerkewijk 135) is wel
een wekelijkse activiteit in de 40-dagentijd, steeds op
maandagavond. Misschien kunnen we die manier toch stilstaan bij de 40dagentijd... van harte welkom!

Er hangen in de Petrakerk prachtige kunstwerken (kruiswegstaties) die iedere
maandag vanaf 19.00 bekeken kunnen worden. Van 19.30-20.00 is er dan
een activiteit of bezinningsmoment rond die staties.
Jos Somsen zal als zangeres haar medewerking verlenen aan in ieder geval de
eerste twee bijeenkomsten (19 februari en 26 februari). Meer informatie

FINANCIËN

(foto Pixabay)

Een woord van dank is op zijn plaats voor alle leden en donateurs die hun
jaarlijkse bijdrage al hebben overgemaakt aan Het Venster. Afgesproken is
dat we dit zullen doen vóór 1 april, uitgezonderd de automatische maand- en
kwartaalbetalers.
Aan die ‘automatische’ overschrijvers is gevraagd hun bijdrage te beoordelen
op dit ‘automatisme’ en te kijken of die bijdrage misschien wat verhoogd kan
worden, want: Samen dragen we Het Venster!

LIDMAATSCHAP
De familie Steffers uit Ederveen heeft haar lidmaatschap opgezegd.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:
- Contactochtenden: op dinsdag 6 en 20 maart (uitstapje - meer info bij
MEDEDELINGEN)
Het zijn doorgaans ochtenden (vanaf febr. 2018 voortaan in de even weken
van het jaar - zie artikel bij Mededelingen) waarop we gezellig met elkaar
kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte
welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie
bij Wil Gouda: 0318- 820357.

- Gespreksgroep Een Cursus in wonderen: maandag 5 maart. Aanvang 20.00
uur.
In principe de 1e maandag van de maand. Inl. Agnes Colijn, tel. 0318507301.
- Lied van de Ziel: vrijdag 23 maart. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.
Entree gratis. Iedereen is welkom, zangervaring niet nodig. Doorgaans iedere
laatste vrijdag van de maand. Zie ook www.zingenddoorhetleven.nl

(foto Pixabay)

RE-CREATIE
In het kader van Samen Duurzaam introduceert de initiatiefgroep
Duurzaamheid in Het Venster een ochtend of middag samen met aandacht
bezig zijn met hergebruik van materialen die je thuis al hebt liggen en waar
je altijd al iets mee hebt willen doen, maar er niet toe komt. Samen kunnen
we elkaar inspireren tot iets nieuws: re-creatie !!!
We beginnen met een thema:

'Kaarten maken voor het Venster en/of voor iemand die je wilt verrassen met
een eigen creatie'.
Hoe leuk is het voor leden/donateurs of anderen om op de verjaardag of
andere gelegenheid een kaart te krijgen die met aandacht is gere-creëerd?

Start donderdagmiddag 22 maart
Tijd: van 14.00 -16.00 uur.
Kosten: voor leden/donateurs: 1 euro voor koffie/thee en koek , voor nietleden: 3 euro per persoon
Voor allemaal geldt: zelf je materialen/gereedschap meenemen.
Aanmelden: bij Hannie Kämink of Els de Roo
De volgende bijeenkomst is maandagmiddag 16 april.

DO YOU LIKE IT?
PR informatie over Het Venster en Facebook (Fb)

(foto Pixabay)

Het Venster wil graag meer naamsbekendheid. Gebruik maken van Facebook
is één van de mogelijkheden om dat te realiseren. Het Venster doet dat op
twee manieren, d.m.v. een openbare Fb-pagina en een besloten Fb-groep.
Openbaar
Op onze openbare Fb-pagina ‘Het Venster Veenendaal’, zetten we vooral de
PR informatie over de activiteiten van onze gemeenschap, het is dus naar
buiten gericht. Dus iedereen zou de berichten op deze openbare pagina
moeten kunnen lezen. Echter: alleen de mensen die een ‘like’ hebben

geplaatst), of die de pagina ‘volgen’, kunnen het zien! Openbaar is dus maar
relatief! Vandaag (18/2/2018) heeft onze pagina 72 likes en volgers. Om in
ouderwetse termen te spreken: we hebben een oplage van 72!
Fb werkt met algoritmes, gemaakt door robots die alle berichten op Fb
analyseren, ook ons gedrag op internet; het presenteert ons wat het denkt dat

we willen zien. Omdat Fb zo werkt, is het nodig dat er zo veel mogelijk likes
en volgers zijn om ons verspreidingsgebied groter te maken.
Dat betekent het volgende: wanneer je niet vaak op onze Fb- Venster-pagina
kijkt, gaat Fb het voor je verbergen, omdat je het volgens de zgn.
gedragsalgoritmes die Fb gebruikt, niet meer interessant vindt.
Een manier om zelf actief gebruik te maken van deze algoritmes is als veel
van de 72 volgers van Het Venster Veenendaal regelmatig (minstens één keer
per week) één bericht opent/klikt om te lezen (bv op een video of een link) en
dat vervolgens liket of deelt. Door het 'sneeuwbaleffect gaan vervolgens meer
berichtjes naar Fb-gebruikers (bv. je Fb-vrienden).

Dus is het fijn als je liket, deelt of actief ben op onze Fb-pagina!
Maar voel je niet verplicht, het moet wel leuk blijven (en misschien
heeft selectief delen wel meer effect dan wekelijks delen onder je
contacten).
Besloten groep
Naast onze pagina bestaat er bij Fb een besloten groep ‘Het Venster’ met 33
leden (vandaag 18/2/2018). Deze groep is voor interne communicatie, dus
als je je niet hebt aangemeld als groepslid, kun je ook geen berichten zien.
Hier kunnen oproepjes geplaatst worden, foto's gedeeld, persoonlijke
mededelingen, etc...
Jocelyn Readett, lid PR-commissie

VAN HARTE AANBEVOLEN

(foto Pixabay)

Film: NEBRASKA
met Will Forte, Bruce Dern en Bob Odenkirk; regie:Alexander Payne

Een alcoholische vader denkt dat hij een miljoen dollar gewonnen heeft en
wil naar Nebraska om zijn lot te verzilveren. Zijn familie probeert hem
tevergeefs op andere gedachten te brengen. Zonder hoop op een positief
resultaat vergezelt zijn zoon hem op de lange reis en probeert hem uit de
problemen te houden. Deze reis geeft hem de kans nader tot zijn vader te
komen.
Een parel van een film in sepia. Die me in de tijd dat de film duurde anders
naar de hoofdpersoon liet kijken. In het begin zag ik vooral een lastige,
eigenwijze vader samen met zijn mopperende vrouw en de vele conflicten.
Tijdens de reis verandert mijn kijk en mijn gevoel ten opzichte van de
hoofdpersoon en ga ik van hem houden. Een vermakelijke film, met mooie
beelden, humor en een kijkje in de menselijke psyche 'als er iets te halen
valt'.
Deze film staat niet in het Venster, maar is zeker een aanrader!!
Ingrid van Rhee.

LANDELIJK NIEUWS
Nieuws voor afdelingen VRIJZINNIGEN NEDERLAND en redacties
Algemene Vergadering op 21 april 2018
Dit voorjaar vindt de Algemene Vergadering (AV) plaats op 21 april 2018 in
Naarden/Bussum. Aan de orde komen in ieder geval het rapport van de
commissie Vrijzinnigen 2020 en de presentatie van de resultaten van het
onderzoek Vrijzinnig Pastoraat van Froukje Pitstra.
Blog Wies Houweling (vrij over te nemen)
Er staan twee blogs van Wies Houweling op de site. Een over voltooid leven en
de hulp van de geestelijk verzorger daarin. En een blog over een heilig
voorwerp. Voor Wies is dat een afwaskwast.
De blogs zijn te vinden op:
https://www.vrijzinnigen.nl/pleidooi-ondersteuning-huisarts-euthanasie/
https://www.vrijzinnigen.nl/heilig-vrijzinnig-voorwerp/
Blog Wouter Blokhuis (vrij over te nemen)
Wouter heeft een mooie blog over de betekenis van dingen aan de hand van
de filosoof Kleinherenbrink geschreven. De blog is te vinden

op https://www.vrijzinnigen.nl/stroom/
Blog Laurens ten Kate (vrij over te nemen)
Laurens schrijft over het heilige en het goddelijke. Volgens hem is daar een
verschil tussen. Deze blog is te vinden op https://www.vrijzinnigen.nl/heiligis-iets-anders-dan-goddelijk/
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Vrijzinnigen Nederland,
schrijf u in voor onze nieuwsbrief via www.vrijzinnigen.nl

Over een maand verschijnt de volgende Nieuwsbrief
Ook iets te melden voor die maand?
Een activiteit, artikel, column, verhaal of een andere bijdrage?
Wij horen het graag!
Insturen vóór de 20ste van de maand - mail naar de PRcommissie

naar website

Bestuur
Gegevens op de Venster website. Contactpersoon: Jaap van 't Riet

commissies en contactpersonen Het Venster
Financiën en Beheer - vacature
Omzien naar elkaar - Ronald Naar
Vertrouwenscommissie - Marieke de Vries-Hofman
Ontmoetingen - Jan Dijksterhuis
PR en redactie - Rinie van der Leer
Jaarplanning Zondagen - Agnes Colijn

Exposities - Anja van Roekel
Gebouw en Onderhoud - Jan van Donkelaar
Bloemen - Agnes Colijn
Boeken en Beelden - Hannie Kämink en Els de Roo
Tuin - Jocelyn Readett
Kosterswerkzaamheden - Jan van Donkelaar en Hans van der Leer
Piano advies en onderhoud - Rinie van der Leer
Initiatiefgroep Duurzaamheid - Hannie Kämink
RvAT Seniorenhuisvesting - Marijke Vrijs
Vrije Ruimte - Martin Schuitemaker
Kaarten voor jarigen en zieken - Petra Wubs
Adres- en telefoongegevens van bovengenoemde contactpersonen vindt u in de ledenlijst
van Het Venster, die in oktober 2017 aan de leden en donateurs is toegestuurd, samen
met de stukken voor de ALV. Deze gegevens zijn ook te vinden op het besloten deel van
onze website.
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door de PR commissie van Het Venster
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