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Prof. Dr. Frances Young at ´Paushuize´ Utrecht
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Vermogen op 31/12/2018:

Eigen vermogen

€ 913

Voorzieningen algemeen:

-

Reservering personeel 2018 e.v.

€ 7.500

-

Reservering (vervangings-)investeringen apparatuur

€ 1.501

-

€ 9.001

Projectgelden:

-

Jongeren & Geloven

-

EU+

-

Project Pater Kurris

€ 3.510
€

0
€ 5.000

Totaal Projectgelden

€ 8.510

Specificatie Projectgelden ontvangsten en uitgaven.
Project Jongeren & Geloven
Looptijd verlengd
Ontvangen subsidie:
€ 8.000
Uitgegeven t/m 31/12/2018 -/- € 4.490

Project EU+
Looptijd 1/10/2015 t/m 31/12/2018
Ontvangen subsidie:

€ 20.923

Opbrengst project kloosters

€

393

Totaal
€ 21.316
Uitgegeven t/m 31/12/2018: -/- € 21.316
Nog te ontvangen in loop van 2019 ca. € 2.923
Dit is opgenomen als nog te ontvangen op de Balans 2018 en vervolgens is in 2019 de eindafrekening gemaakt.
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

2017

€

€

Inhoudelijk Jaarverslag
DEZINNEN 2018

Baten
Bijdragen van derden/Subsidies
Bijdragen deelnemers aktiviteiten
Overige opbrengsten

0

0

7.460

15.567

25.163

24.418

32.623

39.985

Het jaar 2018 was het derde volledige jaar van DEZINNEN. We lijken onze draai min of meer gevonden te hebben:
een kleine levendige community, wekelijkse stijlvaste vieringen en een wisselend aantal activiteiten. Ten opzichte
van 2017 (Rowan Williams) en 2019 (Tomas Halik) was 2018 een tussenjaar met goede sprekers (Francis Young,
Frank Furedi) die echter geen grote trekpleisters waren.
Het jaarverslag brengt de activiteiten in 2018 volop in beeld. Dat is goed om ons te verantwoorden tegenover
mensen en
instellingen die dit werk hebben mogelijk gemaakt. Maar met het jaarverslag bouwen we ook ons eigen verhaal
op. Boven al laat het jaarverslag zien hoeveel mensen op enigerlei wijze betrokken zijn bij DeZinnen. Daar zijn we
uiteraard dankbaar voor.
Vorig jaar schreef ik: ‘De kracht van DEZINNEN bestaat uit een sterk inhoudelijk programma en een bijna intieme,
kleine – vierende en delende – gemeenschap. In de langere termijn is DEZINNEN kwetsbaar vanwege het betrekkelijk kleine aantal mensen dat DEZINNEN draagt.’ We zijn in 2018 in kleine kring begonnen met de doordenking
van de volgende stappen van DEZINNEN, voort te zetten en te verbreden in 2019. Eén punt licht er ik nu uit.
DEZINNEN lijdt goed beschouwd onder hetzelfde euvel als vele geloofsgemeenschappen in Nederland: krimp en
vergrijzing. Deze gemeenschappen zien doorgaans drie uitwegen. De eerste is de sectarische weg, dus de keuze
voor een kleine zuivere gemeenschap van gelijkgestemden. De tweede uitweg is de ontwikkeling van een aantrekkelijk aanbod dat aansluit bij de wensen van de vermeende doelgroepen (jongeren, intellectuelen, ouderen etc.).
De derde weg is die van het activisme: maatschappelijke activering en praktische zorg voor mensen die in de knel
zitten of eenzaam zijn. Hoe waardevol deze wegen ook zijn, wij zoeken voor DEZINNEN een andere weg. Geloven
in de 21ste eeuw houdt voor ons in dat we ons vanuit de katholieke traditie volop bewegen in deze seculiere en
ook individualistische tijd. In dat spanningsveld hopen we het vol te houden: gedenkend, verwachtend en vierend.
Dat vergt ook een open oog en oor voor de tekenen van de tijd, studie en bezinning. Dat alles kunnen we niet
alleen, als kleine stichting aan de rand van Europa. Samenwerking, het zich voegen in een grotere traditie, is
wenselijk. Met dergelijke vragen zijn we in een kleine kerngroep volop bezig. Het is een spannend proces, zonder
de zekerheid van een hard doel of concrete stappen.

Lasten
Personeels kosten

6.294

4.700

13.265

22.843

Publiciteit en Marketing

7.117

6.041

Secretariaatskosten

2.989

3.472

Huisvestingskosten

3.448

3.391

33.113

40.447

-490

-462

Programma/Activiteiten kosten

Resultaat

Tenslotte bedank ik een ieder die in 2018 heeft bijgedragen aan DEZINNEN in de vorm van tijd, ideeën, geld en
enthousiasme.
David Renkema
Het resultaat is verrekend met het eigen vermogen.

Voorzitter bestuur van de Stichting DeZinnen

Vastgesteld op: 14 oktober 2019
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Inleiding

Het bestuur van DEZINNEN is de gemeenschap van de Christus Triumfatorkerk bijzonder erkentelijk voor
de getoonde gastvrijheid en het vertrouwen.

Sinds 2017 wil DEZINNEN meer gericht (verbanden van- ) mensen inspireren en ondersteunen bij het op
eigentijdse wijze leven vanuit de christelijke traditie zoals deze door bijbel en traditie tot ons komt. Dit
doet DEZINNEN vanuit een open katholieke identiteit in Den Haag en af en toe ook landelijk. Waar
mogelijk wordt daarbij in toenemende mate samengewerkt met gelijkgezinde partners.

In 2018 werd verder samengewerkt met de volgende organisaties:

Een en ander kreeg ook in 2018 vorm in een programma-aanbod dat dit doel ondersteunde.
Het wekelijks Avondgebed van DEZINNEN werd meer en meer hét ontmoetingsmoment van degenen die
lokaal betrokken willen zijn en zich bij dit streven van DEZINNEN thuis voelen.

De leergang ‘Geloven in de postmoderne samenleving’ (ontwikkeld door DEZINNEN) werd dit jaar in
samenwerking met Dominicanen Zwolle aldaar georganiseerd en was succesvol.
Organisatorisch kreeg de samenwerking met de RK Parochies van Den Haag en de PKN- Wijkgemeenten
van Den Haag –Oost in 2018 verder concreet vorm in twee gezamenlijke lezingencycli.
Daarnaast bleef ook het naar Nederland uitnodigen van inspirerende gelovige personen uit het buitenland een van de activiteiten.
Onder de noemer ´Zeven dragers van DEZINNEN werd in het najaar van 2018 in overleg met externe
deskundigen een verkenning gedaan naar nieuwe wegen om niet alleen in programma-aanbod maar ook
in wijze van functioneren en inspireren van DEZINNEN zelf een eigentijdse drager van de traditie te
kunnen worden. Deze verkenning was dermate vruchtbaar dat deze
in 2019 zal worden omgezet in een concreet plan.

Klooster Passionisten Haastrecht,
De Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht,
VU Amsterdam
PTHU Amsterdam
Radboud Universiteit,
Berne Abdij,
Uitgeverij De Vuurbaak,
Uitgeverij Boekencentrum,
Uitgeverij Skandalon,
Parochie Maria Sterre der Zee,
Parochie De Vier Evangelisten,
Duinzichtkerk,
Kerk in Den Haag,
Communicantes,
Dominicanen Zwolle.

Activiteiten 2018
A. Basisprogramma
In 2018 bestond het basisprogramma uit een combinatie van
lezingen, workshops, concerten, meditatieve bijeenkomsten en
andere incidentele activiteiten. Daarbij werd nu structureel samengewerkt met derden (zie: 3d). Dit programma werd halfjaarlijks
gepland en aangeboden via de seizoensfolder van DEZINNEN en de
media van de partners.
Boeiend hoogtepunt in het voorjaars-programma was de lezing van Prof
Dr. Frances Young (Cambridge). Zij was op uitnodiging van DEZINNEN in
Nederland en was ook te gast bij de Radboud Universiteit en bij het Patristisch instituut van de Faculteit Katholieke Theologie, VU en PThU.
Beiden maken deel uit van het netwerk waarin DEZINNEN opereert.
Young maakte op alle drie de plekken grote indruk op haar publiek.
In het najaar was op initiatief van DEZINNEN Prof. Dr. Frank Furedi gast
van een gelegenheidscoalitie van de Haagse Hogeschool, Communicantes
en DEZINNEN .
In een vol auditorium van de Haagse Hogeschool ging hij, in het kader van
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rol zou kunnen zijn in de zich verder ontwikkelende organisatie. Ook werd zo veel als mogelijk contact
met mensen opgenomen indien daar in het kader van hun wel & wee aanleiding toe was. Het
‘ontmoetingsmoment’ aan de tafel, voorafgaand aan het wekelijks avondgebed wordt als prettig ervaren.
Het is ook het moment waarop de verjaardagskaarten worden geschreven. 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 aandeelnemersavond. Op deze avond wordt hun meedenken gevraagd op
hoofdlijnen van beleid. In 2018 was de aandeelnemersavond op 9 mei. Daar werd het idee van ’De zeven dragers
van DEZINNEN’ geïntroduceerd.

een lezingencyclus m.b.t. de naderende EU– verkiezingen in 2019 het debat aan met jonge studenten
over de vraag wat én van wie de ziel van Europa was.
In totaal werden in 2018 30 incidentele activiteiten (lezingen, workshops, gespreksmomenten
aangeboden. Daarnaast waren er vier regelmatig terugkerende activiteiten. Een zestal incidentele
activiteiten moest worden afgelast of uitgesteld wegens persoonlijke omstandigheden of vanwege te
weinig aanmeldingen.
Het jaar werd wederom tijdens een goed bezochte Kerst bij DEZINNEN
afgesloten met een kerst-samenzijn met als gast Alain Verheij. Ook de
twee Stiltedagen in Haastrecht werd weer zeer op prijs gesteld.
In totaal bezochten in 2018 ca. 900 personen de incidentele
activiteiten van DEZINNEN. De regelmatig terugkerende
bijeenkomsten trokken in totaal een groep van ca. 135 personen die
regelmatig deelnamen.
B. Leergang ‘Geloven in de (Post)moderne samenleving’

DEZINNEN heeft meer dan 50 vrienden die zich betrokken voelen met het wel & wee van DEZINNEN en dit
graag op deze wijze uitdrukken.
DEZINNEN organiseerde ook in 2018 voor haar vrijwilligers, aandeelnemers, vrienden en anderen in juni
en december aan het einde van het seizoen een slotbijeenkomst.
H. Communicatie
DEZINNEN gaf in 2018 twee keer een programmafolder uit met daarin het aanbod van het seizoen. In het
najaar werd de oplage verlaagd van 5000 ex naar 1000 ex. Dit hing samen met de keuze om méér dan
voorheen de digitale kanalen te benutten (zie hieronder bij Website). Sinds najaar 2018 wordt de programmafolder niet meer huis aan huis verspreid in de buurt en alleen nog per post verstuurd naar de
eigen achterban. Deze groep ontving ook vijf keer de Nieuwsbrief van DEZINNEN met actueel nieuws.
De redactie van deze Nieuwsbrief is in handen van Margreet Slinkert en Theo Wierema.
Daarnaast ontvangen ook de kerken van Den Haag evenals enkele openbare instellingen in de Binnenstad
elk een aantal programmafolders.
DEZINNEN beschikt over een website (www.dezinnen.nl) en een eigen Facebookpagina. Maandelijks
ontvingen de ca. 1000 digitale abonnees ook in 2018 gratis de digitale maandagenda. Deze werd goed
gelezen. Het seizoens-programma was ook beschikbaar op de website (agendapagina) en de
programmafolder was daar desgewenst ook als PDF in A4 formaat te downloaden.
DEZINNEN gaf ook in 2018 rond bijzondere activiteiten eigen persberichten en speciale folders uit.

De leergang werd in het voorjaar van 2018 i.s.m. Dominicanen Zwolle
succesvol aangeboden in Zwolle. Twintig personen volgenden daar de
8 colleges. Zij waardeerden in de evaluatie de opzet en inhoud van de
leergang als zeer goed en relevant bij de eigen geloofsontwikkeling. Een poging om de leergang ook in
Amsterdam te geven lukte helaas niet. Daar bleek dat een claim op 8 zaterdagochtenden voor velen te
veel was.
C. Community
In het jaarverslag van 2017 schreven wij: “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 2018 werd
het project ‘De Tafel ‘ ondanks matig succes gecontinueerd evenals
De trouwe mailingploeg.
het wekelijks ‘broodje & soep’-moment na het Avondgebed.
De bezoekers van het Avondgebed stellen dit informele samenzijn na de viering erg op prijs.
In 2018 werden bij het aantreden van de nieuwe dominee van de Christus Triumfatorkerk in september
de afstemmingsgesprekken weer opgestart. Over en weer weet men elkaar inmiddels goed te vinden en
wordt waar mogelijk logistiek en op facilitair terrein samengewerkt. Inhoudelijk is
er samenwerking in het ‘Voedselbank-project’, de maandelijkse middagconcertenreeks en de lezinmgencyclus. Verder is er aan beide kanten openheid en bereidheid om elkaars activiteiten en sterke kanten naar buiten toe te helpen profileren.

I. Samenwerking

D. Koren

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.

In 2018 was op dit terrein de situatie ongewijzigd ten opzichten van 2017.
DEZINNEN had een eigen Evensongkoor en werd er samengewerkt met het
Gregoriaans koor Gaudete. Het Evensongkoor zong in principe 1x per maand bij
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het Avondgebed. Het Gregoriaans koor gemiddeld 1 x per 2 maanden en gaf daarnaast ook
ondersteuning op Goede Vrijdag en Allerzielen. Het Evensongkoor bestond in 2018 uit ongeveer 15 leden
en stond onder leiding van Carolijn Moulen Jansen. In 2018 werd een nieuwe wervingsfolder uitgegeven.
E. Liturgie
In 2018 groeide het aantal vaste deelnemers aan het wekelijkse Avondgebed. Mensen ervoeren het als
een waardevol moment in de week. In 2018 had DEZINNEN daarnaast ook een Goede Vrijdagmeditatie,
een kleinschalige Paasochtendviering en de vaste Allerzielenviering.
Een tiental personen treedt bij DEZINNEN op als voorganger bij de verschillende vieringen. De ontwikkeling van het avondgebed bij DEZINNEN tot een herkenbare eigentijdse viering die midden in de katholieke
traditie staat is in 2018 voortgezet. Zowel vorogangers als deelnemers ervaren meer betrokkenheid en
ook een constructieve eenduidigheid die de vieringen draagt.

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 22607908 / 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.
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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
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Het bestuur bestond op 1 januari 2018 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 2018 vijf keer.
D.

Adviesraad

Op 1 januari 2018 bestond de adviesraad van het bestuur van DEZINNEN uit: Dick Kobben (vanuit de
Ongeschoeide Carmelieten), Marjo Krijn (vanuit vrijwilligers), Toos Scholtes (vanuit de Zusters van
Tilburg), Tom van den Beld (vanuit aandeelnemers), Mark-Robin Hoogland (vanuit de Passionisten
Haastrecht), Erik Borgman en Barbara Zwaan (externe deskundigen). De Adviesraad kwam in 2018 één
keer bijeen en adviseerde het bestuur m.b.t. voorgelegde beleidskwesties. Vanuit het bestuur waren
aanwezig: David Renkema, Theo Wierema, Marlies Roelofs
E

Raad van Aanbeveling

Op 1 januari 2018 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 Terstegen, Ambassaderaad Justitie en Veiligheid, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, Parijs Ad van
der Helm, voorzitter Haagse gemeenschap van Kerken.
F.

Directie en secretariaat

Het secretariaat DEZINNEN is gehuisvest in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 te
Den Haag en was in 2017 op maandag van 09.00 – 15.00 en op vrijdag van 09.00 – 12.00u geopend. In
2018 waren Fransje Kraan en Elizabeth Boddens Hosang de vaste secretariaatsmedewerkers. De
dagelijkse leiding bij DEZINNEN was in handen van uitvoerend bestuurslid/directeur Theo Wierema.
G.

Vrijwilligersbeleid, Aandeelnemers, vrienden

Bij het vrijwilligersbeleid van DEZINNEN werd in 2018 vooral 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
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