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Stichting DEZINNEN 
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W: www.dezinnen.nl 

E:   info@dezinnen.nl 
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VERMOGEN OP 31 DECEMBER 2020 

 

Eigen vermogen                                                      €  3.888  

Voorzieningen algemeen:         

Reservering personeel 2020 e.v.    € 7.500 

Reservering (vervangings-) investeringen apparatuur € 1.500  

                                                                                                                                     €  9.000      

Projectgelden:          

Jongeren & Geloven      €  3.510 

Project Pater Kurris                                                           €  5.000                                                                                

Totaal Projectgelden                                                                                                                  €  8.510   

 

Specificatie Projectgelden ontvangsten en uitgaven.         

Project Jongeren & Geloven 

Looptijd verlengd  

Ontvangen subsidie:                       €   8.000 

Uitgegeven t/m 31/12/2020 -/-        €   4.490 

 

Nog te betalen c.q. vooruit ontvangen                                                                                      €  24.529 
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Het resultaat is verrekend met het eigen vermogen. Na jaren van kleine tekorten/overschotten kan er dit jaar iets 

toegevoegd worden aan het vermogen. Dit biedt voor 2021 en daarna ruimte om méér op actualiteit in te spelen 

met programmering en activiteiten snel op te starten en waar nodig meer ruimte te bieden om  enthousiasme en 

inspiratie bij m.n. jongvolwassenen initiatieven te faciliteren. Daarnaast is een iets groter vermogen ook wenselijk 

om iets meer dekking te hebben voor personeelskosten en de continuïteit van activiteiten. 

 

                    

                    

                    

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020           

                    

                    

                    

            2020   2019   

                    

            €   €   

                    

                    

Baten                   

                    
Bijdragen van derden/
Subsidies       0   0   

                    

Bijdragen deelnemers activiteiten     880   11003   

                    
Overige opbreng-
sten         22.542    25.803   

                    

            23.422   36.806  

                    

                    

                    

                    

Lasten                   

                    

Personeels kosten         3.600   6.320   

                    

Programma/Activiteiten kosten       5.670   19.357   

                    

Publiciteit en Marketing       3.768   3.914   

                    
Secratariaats kos-
ten         4.846   3.337   

                    

Huisvestings kosten         3.363   3.505   

                    

            21.247   36.433   

                    
Resul-
taat                   

            2.175   373   
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Voorwoord  

 

De gedeeltelijke Corona lockdown gedurende een groot deel van 2020 heeft haar weerslag gehad op DE-

ZINNEN. U kunt dat ook lezen in dit jaarverslag over het afgelopen jaar. Wat dat betreft was DEZINNEN 

niet meer of minder kwetsbaar dan de kerken, levensbeschouwelijke en maatschappelijke bewegingen. 

Tegelijkertijd bleken we samen over voldoende veerkracht te beschikken om desondanks op aangepaste 

wijze door te gaan. De wekelijkse momenten van gebed, Bijbellezing en contemplatie vormen het hart 

van DEZINNEN. Ook dat kunt u opmaken uit dit jaarverslag.  

Ik schrijf dit nu in het najaar van 2021. Met alle voorzichtigheid van dien, is er weer een ‘normale’ agen-

da met avondgebeden en allerlei bijeenkomsten. We weten niet zeker of we te maken zullen krijgen met 

een nieuwe golf en dientengevolge wellicht weer nieuwe beperkingen. We zien wel de aarzelingen bij de 

beoogde deelnemers aan de lezingen en cursussen. Ik herken die aarzelingen maar al te goed. 

De omgang met kwetsbaarheid en permanente onzekerheid laat diepe sporen na in het samen leven, 

het samen werken. Het vertrouwen in de politiek, de wetenschap en de media is bij sommigen omgesla-

gen in wantrouwen. Het zoeken naar waarheid is een legitieme drijfveer, een kwestie van een open hou-

ding voor kritiek, overtuigingen, feiten en argumenten. Juist rond deze pandemie dreigt die open hou-

ding het onderspit te delven.  

Het zoeken naar de waarheid is nauw verbonden met de erkenning van het ‘niet weten’. Ze is een aan-

leiding om samen na te denken over de vraag wat het navolgen van Jezus Christus hier en nu betekent. 

DEZINNEN wil en zal zich in ieder geval verre houden van speculaties over DE oplossing, HET complot of 

DE angst. We zijn geen betweters, maar mensen die op weg zijn, die leven van wat komt en die volhar-

dend zoeken naar sporen van hoop. 

David Renkema 

Voorzitter bestuur 

 

 

 

 

Vastgesteld op:    11 oktober 2021 
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Inleiding 

 

Nauwelijks was het programma van DEZINNEN in het begin van 2020 uit de startblokken gekomen of alles 

werd anders. Ineens maakte een klein virusje op diverse manieren zichtbaar hoe kwetsbaar we ook als 

samenleving zijn.  Op 9 maart 2020 was daar de eerste Covid-Persconferentie van Premier Mark Rutte en 

RIVM-directeur Jaap van Dissel.  

Beleidsvoornemens moesten in de ijskast. Het was improviseren geslagen. Met 50% van de informatie 

moesten ook wij 100% van de besluiten nemen en vanaf het begin stond daarbij het welzijn van de  

mensen ook bij DEZINNEN voorop.  Waar het ging om wat wel en wat niet (meer) kon trokken we al snel 

gezamenlijk op met de Christus Triumfatorkerk . Ook bij het zoeken naar wegen hoe we dan wel vanuit 

onze rol onze achterban tot steun konden zijn en met hen konden communiceren gebeurde dat.  Heel 

waardevol. Met name op digitaal gebied en op het gebied van streaming werd wederzijds veel kennis ge-

deeld, van elkaar geleerd en werd geëxperimenteerd.  

Nadat we van de eerste schrik waren bekomen, meer bekend werd over het virus, het besmettingsgevaar,  

de vele situaties waarin overdracht kon plaatsvinden en hoe ons te beschermen werd in april de draad 

weer voorzichtig opgepakt.  We gingen digitaal communiceren, vergaderen, bijeen komen en ook vieren.  

Sterker, in juni leek het er op alsof we in het najaar van 2020 al weer terug naar normaal zouden gaan.  

En dus werd er ook een Najaarsprogramma in elkaar gezet.  Er waren er die spraken over een 2e golf 

maar ach…. We wisten toen nog niet dat het nog heel lang zou gaan duren.  Na een korte start moesten 

we begin oktober weer bijna al onze activiteiten stilleggen. Niet alleen vanwege de gestaag oplopende 

besmettings-cijfers maar ook omdat de meeste mensen in deze situatie liever niet naar activiteiten met 

veel mensen kwamen en de geldende maatregelen e.e.a. zeer moeilijk maakten.   

 

Activiteiten 2020 

A. Programma 

In totaal gingen in 2020 vijf van de  in totaal 25 geplande lezingen/

colleges/vieringen door.  Ook het basisprogramma werd vanaf 9 

maart stilgelegd en zou op enkele  keren in september na niet door-

gaan tot en met eind december. Al snel na april besloot het bestuur 

om het wekelijks avondgebed al dan niet digitaal voort te zetten voor 

zover dit conform de RIVM regels en de eigen regels van de Christus 

Triumfatorkerk mogelijk was. Dit resulteerde er in dat in mei en juni 

werd geëxperimenteerd met een gestreamd digitaal avondgebed 

met slechts een klein aantal aanwezigen.  In het najaar werd het 

avondgebed tot en met december weer live gehouden (met een be-

perkt aantal aanwezigen).  Dat laatste was voor diverse deelnemers 

onverwacht een rijke ervaring. Hoe in schaarste het weinige te gaan 

waarderen.  
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Weinig heeft de effecten van de Corona pandemie zo sterk gesymboliseerd  

als dit moment in de Goede Week van 2020 
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greet Slinkert en Theo Wierema.  Daarnaast ontvingen ook de kerken van Den Haag de programmafol-

ders.  DEZINNEN beschikt over een website (www.dezinnen.nl) en een eigen Facebookpagina. Ook in 

2020 ontvingen de ca. 1200 digitale abonnees  regelmatig berichten. Deze hadden vanwege het stilgeleg-

de programma een andere inhoud. Op de website werd voor belangstellenden verdiepings-materiaal ge-

plaatst  Het seizoensprogramma was ook beschikbaar op de website (agenda/pagina) en de programma-

folder was daar desgewenst ook als PDF in A4 formaat te downloaden.   

 

I. Samenwerking 

DEZINNEN is een open netwerk en brengt dat ook  tot uitdrukking door met een verscheidenheid aan 

partners samen te werken Daarbij moet één partner in het bijzonder worden genoemd; de Christus 

Triumfatorkerk. Het bestuur van DEZINNEN is de gemeenschap van de Christus Triumfatorkerk bijzonder 

erkentelijk voor de getoonde gastvrijheid en het vertrouwen.   

 

Memorabele Kerst 2020  op het secretariaat van DEZINNEN 
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B. Community 

“DEZINNEN is een netwerk en wil midden in de moderne 

geïndividualiseerde samenleving mensen inspireren én verbinden en 

zo ook een community zijn waar mensen zich thuis voelen en graag bij 

betrokken zijn.”   

In 2020 ging na een voorbereiding met enkele externe deskundigen 

het project ‘Groep Z’ van start.  Als wens voortgekomen uit het EU-

Kloosterproject van DEZINNEN is het bedoeld als een ‘eigentijdse 

vorm van contemplatief leven in verbondenheid met elkaar in de 

stad’.  De groep startte met 6  mensen die kozen voor een dergelijk 

leven in navolging van Jezus van Nazareth. Bijzonder aan de groep is 

dat deze gaandeweg en in open dialoog met de traditie wil toegroeien 

naar een vorm die past in de stad.  In september sloten zich nog twee 

mensen aan bij de groep.   

Grotere bijeenkomsten zoals de jaarlijkse aandeelnemersbijeenkomst en de twee seizoensafsluitingen 

voor onze vrijwilligers, vrienden en aandeelnemers konden helaas geen doorgang vinden in de bekende 

vorm.  Dit werd gemist.  

 

C.  Liturgie  

Waar mogelijk werd het Avondgebed digitaal dan wel live  

gecontinueerd. Bij dat laatste bleef het na afloop bij een kop 

koffie of thee . Ook werd een tijdlang vanwege het toegesta-

ne maximum aantal bezoekers per keer, via inschrijving deel-

name aan het Avondgebed gerouleerd. De bezoekers van het 

Avondgebed hadden hier begrip voor en gaven bijna unaniem 

aan  juist in deze tijden uit te zien naar dit moment van ver-

binding en steun. Waar begin 2020 frequent 15 - 20 mensen 

het avondgebed bezochten waren het er vanwege genoemde 

omstandigheden aanvankelijk maximaal 8 en later 12 per keer. Ook de Goede Vrijdag-viering, de Paaswa-

ke en de Allerzielenviering gingen door—zij het met een kleiner aantal mensen.  

 

D Koren 

In 2020 moesten ook de beide koren hun repetities en uitvoeringen staken. Voor het Evensongkoor was 

dit aanleiding om in het najaar als koor te stoppen. Wel werd van maart tot september nog een half jaar 

de contributie vrijwillig doorbetaald door alle koorleden om zo de dirigent met een eigen ‘noodpakket’ 

financieel te steunen . Dit werd zeer gewaardeerd.  

 

E. Jongeren 

In 2020 was het stil. Enkele keren vond overleg plaats met twee van de deelnemers. Met hen werd in het 
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verlengde van de uitkomsten van het beraad in 2019  nagedacht over meer flexibele en geïndividualiseer-

de vormen van ontmoeting. Tijd werd gestoken in research  naar podcasts en  een ‘dialoogtafel’ rond het 

thema spiritualiteit. Op deze twee lijnen werd via de mail  en Zoom verder gesproken. Ook hier bemoei-

lijkte corona het contact.  

 

3. Organisatie 

A. Algemene informatie stichting DEZINNEN 

Stichting DEZINNEN (bij Notaris opgericht op 15 januari 2015). De stichting was bij oprichting gevestigd 

aan de Korte Koediefstraat 25, 2511 CE Den Haag. Met ingang van 30 maart 2015 is dit: Juliana van 

Stolberglaan 154 2595 CL Den Haag T : 06 20228973 E : info@dezinnen.nl  

W : www.dezinnen.nl  ING bank : NL 61 INGB 0006 7360 57    

KvK : 62406299   RSIN : 854805497 

 

B. Doelstelling 

De doelstelling van DEZINNEN is neergelegd in artikel 2 van de stichtingsakte  

en luidt:  

1. De stichting heeft ten doel: Zich te richten op het faciliteren en organiseren 

van inspirerende, bezinnende, onderhoudende activiteiten en op dialoog en spiritualiteitsontwikkeling 

vanuit de christelijke, en in het bijzonder de rooms-katholieke, tradities en in de geest van de activiteiten 

van Stichting de Boskant (rooms-katholiek centrum de Boskant te ‘s-Gravenhage). Hierbij gericht op 

samenwerking met christelijke kerken en andere partners van goede wil, en voorts al hetgeen met een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des 

woords.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het organiseren en faciliteren van 

lezingen, debatten, exposities en workshops en het onderhouden van een netwerk en diverse vormen van 

communicatie ten behoeve van belangstellenden.  

3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn 

gericht. 

  

C. Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit ten 

minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder een 

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en 

buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 

komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. Het bestuur kan volmacht verlenen 

aan één of meerdere bestuursleden, alsook aan 
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derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  Het bestuur bestond 

op 1 januari 2020 uit  Ir.  David L. Renkema, voorzitter, Drs. Marlies E.J.L. Roelofs, secretaris, Mr. Hans A.J. 

Kruijssen, penningmeester, Drs. Theo .A.J.M. Wierema, lid/uitvoerend directeur. Het bestuur vergaderde 

in 2020 vier keer. In oktober werd na 6 jaar onder dankzegging afscheid genomen van Marlies Roelofs als 

secretaris van het bestuur. Haar functie is tijdelijk overgenomen door Theo Wierema. 

 

D. Raad van Aanbeveling 

Op 1 januari 2019 bestond de Raad van Aanbeveling van DEZINNEN uit: Erik Borgman, Hoogleraar 

Systematische Theologie Universiteit Tilburg;  Stephan van Erp, Hoogleraar Fundamentaaltheologie Kath. 

Universiteit Leuven; Marnix Norder, Politicus, oud wethouder Den Haag; Désanne van Brederode, 

Schrijfster en filosofe; Dirk de Wachter, Hoogleraar Psychiatrie KU Leuven; Ben Pex, Oud directeur Missio; 

Jan Marijnissen, Oud fractievoorzitter Tweede Kamerfractie SP; Pepijn Smit, Artistiek leider PS/Theater ; 

Kars Veling, Oud-Directeur ProDemos, oud Fractievoorzitter GPV; Mounir Samuel, Politicoloog, Midden 

Oosten-deskundige; Gijs Wanders, Journalist, schrijver, oud Nieuwslezer NOS; Guy Vanheeswijck, 

Hoogleraar Wijsbegeerte Universiteit van Antwerpen; Lois Pot – Mothershed, Lid bestuur AOR; Jan Terste-

gen, Ambassaderaad Justitie en Veiligheid, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, Parijs , Ad van 

der Helm, voorzitter Haagse gemeenschap van Kerken. 

 

E. Directie en secretariaat 

Het secretariaat van DEZINNEN is gehuisvest in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 

te  Den Haag en was in 2019 op maandag van 09.00 – 15.00 en op vrijdag van 09.00 – 12.00u geopend.  In 

2020 was Elizabeth Boddens Hosang  de vaste secretariaatsmedewerkster. De dagelijkse leiding bij 

DEZINNEN was in handen van uitvoerend bestuurslid/directeur Theo Wierema. 

 

G. Vrijwilligersbeleid, Aandeelnemers, vrienden  

Bij het vrijwilligersbeleid van DEZINNEN werd ook in 2020 gelet op de betrokkenheid van de vrijwilligers 

en op hun persoonlijk wel & wee.  Getracht werd, als daar aanleiding voor was, met vrijwilligers 

persoonlijk  na te gaan hoe men binnen DEZINNEN wilde functioneren en wat een mogelijke rol zou 

kunnen zijn in de zich verder ontwikkelende organisatie.  In 2020 werd diverse keren contact met  

mensen opgenomen indien daar in het kader van hun wel & wee aanleiding toe was. Ook werden kaarten 

en aparte digitale brieven verstuurd. De vrijwilligerscoördinatie is in handen van Joyce Kappetein.   

DEZINNEN kent meer dan 100 aandeelnemers.  Dit zijn personen die DEZINNEN een warm hart toedragen 

en jaarlijks steunen met een bedrag van € 25,- of meer.  Zij maken de activiteiten van DEZINNEN samen 

met enkele fondsen financieel mogelijk. Voor de aandeelnemers organiseert het bestuur ieder voorjaar 

een aandeelnemers-avond. Helaas kon deze in 2020 niet doorgaan.  

 

H. Communicatie 

DEZINNEN gaf in 2020 toch twee keer een programmafolder uit in een oplage van 1000 ex. Hierin stond 

het aanbod van het seizoen.  De achterban ontving in 2020 ook vijf keer de Nieuwsbrief van DEZINNEN 

met actueel nieuws. Dit werd erg op prijs gesteld. De redactie van deze Nieuwsbrief is in handen van Mar-


