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Eigen vermogen op 31/12/2017

€ 1.403

Voorzieningen algemeen:

€ 9.001

Reservering personeel 2017 e.v.

€ 7.500

Reservering (vervangings-)investeringen apparatuur € 1.501
Projectgelden:

€ 13.478

Jongeren & Geloven

€ 3.510

EU+

-/-

€

716

Project Pater Kurris

€ 5.000

Project LIOBA

€ 5.684

Project Jongeren & Geloven
Looptijd verlengd
Ontvangen subsidie:
€ 8.000
Uitgegeven t/m 31/12/2017 -/- € 4.490

Project EU+
Looptijd 1/10/2015 t/m 31/12/2017
Ontvangen subsidie:

€ 17.000

Opbrengst project kloosters

€

375

Totaal
€ 17.375
Uitgegeven t/m 31/12/2017: -/- € 18.091
Nog te ontvangen in loop van 2018 ca. € 2000 (Eindafrekening EU project).

Project LIOBA
Looptijd 2017/2019
Ontvangen Subsidie

€ 7.250

Uitgegeven t/m 31/12/2017:-/- € 1.566
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4.

Financiële kerncijfers van DEZINNEN

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

2016

€

€

Inhoudelijk Jaarverslag
Baten

Bijdragen van derden/Subsidies
Bijdragen deelnemers aktiviteiten

Overige opbrengsten

DEZINNEN 2017

0

0

15.567

10.069

24.418

24.711

39.985

34.780

Het jaar 2017 was het tweede volledige jaar van DEZINNEN. De bestuursleden en de vrijwilligers realiseerden zich meer dan
ooit dat verlangend omzien naar het verleden niet zinvol is. We stonden voor de indringende vraag hoe we hier en nu gestalte kunnen geven aan DEZINNEN. We trachtten deze vraag te beantwoorden, gegeven onze plek in de Christus Triomfatorkerk
en ook gegeven de beperkte capaciteit aan fondsen en vrijwilligers. U leest over de gemaakte keuzen in dit jaarverslag.
De meest opvallende verandering was de start van het wekelijkse Avondgebed. We proberen in woorden, liederen en gebaren iets te laten zien van onze spiritualiteit. Persoonlijk heb ik heel veel gehad aan de leergang over geloven in de huidige
(post-) moderne samenleving. Het accent lag sterk op verdieping van kennis en de bezinning op onze eigen posities in deze
‘seculiere tijd’. De leergang kon later ook in andere steden aangeboden worden. Juist dit laatste liet ook zien dat DeZinnen op
het eigen terrein innovatief is.
De avond met Rowan Williams trok verreweg de meeste aandacht. Hij stond en staat in veel opzichten in de frontlinie, als
voormalig leider van de wereldwijde Anglicaanse kerk en als wetenschapper en auteur. Hij is ook een beminnelijke en bescheiden man. Als protestants gelovige was ik ook getroffen door het bezoek aan de Abdij van Egmond, waar de resultaten
van ons Europese project gepresenteerd werden: Klooster. Gemeenschappelijk leven met de grondtonen van het bestaan.
Kloosters zijn geladen met geschiedenis en – minstens zo indrukwekkend - ze zijn nog steeds bezig geschiedenis te schrijven. .

Lasten
Personeels kosten

Programma/Activiteiten kosten

4.700

3.694

22.843

17.442

Publiciteit en Marketing

6.041

5.699

Secratariaats kosten

3.472

3.605

Huisvestings kosten

3.391

3.170

40.447

33.610

Een jaarverslag brengt de activiteiten in 2017 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. Bovenal
laat het jaarverslag zien hoeveel mensen op enigerlei wijze betrokken zijn bij DeZinnen. Ik denk dan primair aan de vrijwilligers, aandeelnemers, koorleden, vrienden, leden van de twee raden en deelnemers aan activiteiten en projecten. Dit alles
was zonder hun inzet niet mogelijk geweest.
De kracht van DEZINNEN bestaat uit een sterk inhoudelijk programma en een bijna intieme, kleine – vierende en delende –
gemeenschap. Op de langere termijn is DEZINNEN kwetsbaar vanwege het betrekkelijk kleine aantal mensen dat DEZINNEN
draagt. Het bestuur start eind 2018 een project om zich te bezinnen op de langere termijn. Die bezinning is ingegeven door de
vraag die Theo Wierema in ons midden heeft gelegd: ‘Wat zou er gebeuren als het bestuur van DEZINNEN op zoek zou gaan
naar zeven bevlogen personen die, zoals voorheen de kloosterlingen, op eigentijdse wijze willen leven in en vanuit de christelijke traditie en daarmee het kloppend hart van DEZINNEN zouden willen worden?’ Zo hopen we een nieuw hoofdstuk toe te
voegen aan het verhaal van DEZINNEN.

David Renkema
Voorzitter bestuur van de Stichting DeZinnen

Resultaat

-/- 462

1.170
Goedgekeurd:

Het resultaat is verrekend met het eigen vermogen.
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1.

Inleiding

De bezinning op de rol van DEZINNEN binnen het veranderend levensbeschouwelijk landschap die na het opstartjaar 2015 medio 2016 door het bestuur was ingezet, vertaalde zich in 2017 concreet in een programma waarin de
gemaakte keuzes helder werden. Er werd in 2017 een wekelijks Avondgebed opgestart en er werd een tweetal
leergangen ontwikkeld gericht op het verschaffen van een basis waarmee mensen hun weg vinden als moderne
gelovige individuen in de huidige (post-)moderne samenleving.

Activiteiten 2017
A. Basisprogramma
In 2017 bestond het basisprogramma uit een combinatie van lezingen, workshops, concerten, meditatieve
bijeenkomsten en andere incidentele activiteiten. Daarbij werd ad hoc samengewerkt met derden (zie: 3d). Dit
programma werd halfjaarlijks gepland en aangeboden via de seizoensfolder van DEZINNEN.
Boeiende hoogtepunten in het voorjaarsprogramma waren de lezingen van Sarah Maitland
(GBr) in maart over ‘Stilte’ en van Maggi Dawn (VS) in mei over ‘Art & Liturgy’ in Den Haag.
Beide spreeksters waren op uitnodiging van DEZINNEN in Nederland en waren ook te gast
aan de Radboud Universiteit en in de Abdij van Berne. Beiden maken deel uit van het netwerk waarin DEZINNEN opereert. In het najaar was het absolute hoogtepunt van 2017 het
exclusieve bezoek van Rowan Williams, de voormalige primaat van de Anglicaanse Kerk aan
DEZINNEN.
In totaal werden in 2017 32 incidentele activiteiten aangeboden. Daarnaast was er een
vijftal regelmatig terugkerende activiteiten. Een zevental incidentele activiteiten moest
worden afgelast of uitgesteld wegens persoonlijke omstandigheden of vanwege te weinig aanmeldingen.
Het jaar werd bij de goed bezochte Kerst bij DEZINNEN afgesloten met een kerstviering met het eigen Evensongkoor. Ook de vierde Stiltedag in Haastrecht en het kloosterweekend in Westmalle werden weer zeer op prijs
gesteld.
In totaal bezochten in 2017 ca. 850 personen de incidentele activiteiten van DEZINNEN. De
regelmatig terugkerende bijeenkomsten trokken in totaal een groep van ca. 125 personen
die regelmatig deelnamen.
B. Leergang ‘Geloven in de (Post)moderne samenleving’
In samenwerking met Erik Borgman (hoogleraar Theologie Tilburg University) en Guido Vanheeswijck (hoogleraar theologie en filosofie Universiteit van Antwerpen) werd in het najaar
van 2016 de leergang ‘Geloven in de (Post-) moderne samenleving’ontwikkeld waaraan zich
een achttal wertenschappers commiteerden. De leergang werd in het voorjaar van 2017
met succes uitgetest in Den Haag en werd in het najaar van 2017 i.s.m. lokale partners ook
aangeboden in Utrecht en Den Bosch. Evaluatie van de drie leergangen toonde een hoge
tevredenheid bij de in totaal 45 deelnemers. Gesprekken met andere belangstellenden
liepen in het najaar van 2017.
C. Deelname Erasmus+ project ‘Sakralräume als Eüropäische Erinnerungsorte’
Van oktober 2015 t/m september 2017 participeerde DEZINNEN samen met 9 andere
organisaties uit 8 EU-landen in dit Erasmus+ project. DEZINNEN deed binnen dit kader mee
met het eigen deelproject ‘Kloosters in Europa’ en ontwikkelde een ‘leermodule’ waarmee
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G.

Vrijwilligersbeleid, Aandeelnemers, vrienden

de beoogde doelgroep meer zicht krijgt op de rol die de christelijke
kloostertraditie heeft gespeeld en nog kan spelen in onze individuele levens
en wordt uitgedaagd om dat weer voor zichzelf op het spoor te komen.

Bij het vrijwilligersbeleid van DEZINNEN werd in 2016 aanvankelijk vooral gelet op de betrokkenheid van de
vrijwilligers die in 2015 van de Boskant waren meegekomen. Getracht werd om met iedere vrijwilliger persoonlijk
na te gaan wat een mogelijke rol zou kunnen zijn in de nieuwe organisatie. Dit was geen eenvoudige opgave
aangezien de organisatie zelf nog bezig was om haar nieuwe rol en haar plaats binnen de Christus Triumfatorkerk te
vinden. In de loop van 2016 werd ook weer begonnen met het meer systematisch aandacht geven aan het wel &
wee van de vrijwilligers. 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 2017 was de
aandeelnemersavond op 17 mei. Op deze avond werd ook afscheid genomen van ds. Ruud Stiemer.
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 in 2017 voor haar vrijwilligers, aandeelnemers, vrienden en anderen in juni en december
aan het einde van het seizoen een slotbijeenkomst.
H. Communicatie
DEZINNEN gaf in 2017 twee keer in een oplage van 5.000 ex een programmafolder uit met daarin het aanbod van
het seizoen. Deze folder werd per post verstuurd naar de volgende doelgroepen: vrijwilligers, aandeelnemers,
vrienden, anders-betrokkenen, e.a. Bovenstaande groep ontving ook
vijf keer de Nieuwsbrief van DEZINNEN met actueel nieuws. De redactie is in handen van Margreet Slinkert en Theo Wierema
De programmafolder werd ook twee keer huis aan huis verspreid in
het Bezuidenhout, Mariahoeve en in de binnenstad en verstuurd
naar de R.K. Parochies van Den Haag en andere Kerken.

DEZINNEN beschikt over een website (www.dezinnen.nl) en een
eigen Facebookpagina. Maandelijks ontvangen de ca. 800 digitale
Désanne van Brederode bij de kerstbijeenkomst abonnees gratis de digitale maandagenda. Het seizoensprogramma is
beschikbaar op de website en de programmafolder is daar desgewenst ook te downloaden.
DEZINNEN geeft in de loop van het jaar rond bijzondere activiteiten persberichten uit en speciale folders.
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.
In 2017 werd verder samengewerkt met de volgende organisaties: De Haagse Gemeenschap van Kerken, Klooster
Passionisten Haastrecht, De Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht, Radboud Universiteit, Berne Abdij, ,
uitgeverij De Vuurbaak, uitgeverij Boekencentrum, Koninklijk Conservatorium, Kloosterkerk, Parochie Maria Sterre
der Zee, Duinzichtkerk, Kerk in Den Haag, Communicantes, Salvatorgeneenschap Den Bosch, Dominicanenkerk
Utrecht.
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Alle activiteiten binnen het kader van dit project werden gefinancierd op
basis van een toegekend EU-budget. De projectgroep bij DEZINNEN bestond
uit 5 vrijwilligers (Marjo Krijn, Marlies Roelofs, Elizabeth Boddens Hosang,
Marian Geurtsen en Theo Wierema) en kwam in 2017 vier keer bijeen.
Delegaties van de werkgroep namen deel aan de twee internationale
ontmoetingen in resp. Graz (O) en Den Haag die waren gericht op
wederzijdse presentatie, feedback, verdieping en bezoek aan locale
‘Sakralorte’. Op 11 juni werd de leermodule (bestaande uit een Brochure
van 48 pp, een short story, een leergang Gregoriaans zingen en twee handleidingen) feestelijk gepresenteerd in de Abdij van Egmond en namen de
burgemeester van Haarlem Jos Wienen en Abt Gerard Mathijssen van de
Adelbertabdij de twee eerste exemplaren in ontvangst. Van de 1000 hardcopy exemplaren werden i.s.m. de KNR,
VERUS en de VDLG 900 exemplaren gratis verspreid naar de Nederlandse kloosters, docenten Godsdienst en levensbeschouwing en schoolleiders. En 50tal exemplaren werd verkocht. De Leermodule staat sinds juni 2017 ook
digitaal op de website van DEZINNEN.
D. Project ‘Jongeren & geloven’, ZvanDEZINNEN
In 2017 werd door een viertal betrokkenen bij ZvanDEZINNEN gemiddeld om de 3 maanden een meetup georganiseerd voor zichzelf en andere belangstellenden. Najaar 2017 vond een expertmeeting plaats met jongeren en professionals in het jongerenwerk. De resultaten worden verwerkt in een handzame en praktische brochure.
E. 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. Tegelijk zijn de mogelijkheden beperkt en blijft de ‘individualiseringsparadox’ van toepassing: iedereen zoekt verbondenheid, maar liefst op een ander moment, een andere plek en een andere manier. Het bestuur
wil op dit punt de komende jaren inzetten op een aantal vaste ontmoetingsmomenten bij DEZINNEN naast meer
flexibele digitale communicatie. Meer dan voorheen wil het bestuur van DEZINNEN de religieuze verbondenheid
bij DEZINNEN voeden door de vraag van Jezus van Nazareth om hem na te volgen nog centraler te stellen binnen de
organisatie. Vastgesteld wordt dat de jaarlijkse Kerstbijeenkomst en de jaarlijkse zomerafsluiting door de achterban
van DEZINNEN zeer worden gewaardeerd en dat ook vrijwilligers van de Christus Triumfatorkerk deze als prettige
mogelijkheid zien om nader kennis te maken.

In september 2017 werd gestart met het project De Tafel. Iedere maandagmiddag van 13.00 - 17.00u zorgden een
viertal vrijwilligers voor een ‘ontvangstplek’ voor wie wil met de mogelijkheid tot gesprek, een krant lezen of stilte
in de kerk.
Een team van vrijwilligers zorgt vanaf september iedere maandag voor een broodje en soep na het Avondgebed. De
bezoekers van het Avondgebed stelden dit informele samenzijn na de viering erg op prijs.
In 2017 spraken vertegenwoordigers van DEZINNEN en de CTK (Christus Triumfatorkerk) enkele keren ad hoc over
praktische versterking van de onderlinge samenwerking . Beide spraken de intentie uit om intensiever samen te
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gaan werken. Vanwege het weggaan van de beide dominees medio 2017 werd
volstaan met het organiseren van enkele praktische gezamenlijke akties. De
gesprekken zullen bij het aantreden van de nieuwe dominee in 2018 worden
voortgezet.

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.

E. Koren
In 2016 had DEZINNEN een eigen Evensongkoor en werd er samengewerkt met het Gregoriaans koor Gaudete.
Beide koren luisterden tot april elk 3 keer de maandelijkse Vespers op van DEZINNEN. Vanaf september lzingen beide koren 1x per maand bij het Avondgebed. Het Gregoriaans koor gaf daarnaast ook ondersteuning op Goede
Vrijdag en Allerzielen. Het Evensongkoor bestond in 2017 uit ongeveer 15 leden en stond onder leiding van Carolijn
Moulen Jansen.
F. Liturgie
Een van de gevolgen van bovengenoemde keuzes van het bestuur van DEZINNEN was dat het wekelijkse ‘Verhaal
halen’ , een bezinningsmoment dat bijna 15 jaar wekelijk op vrijdag van 12.30—13.00u werd gehouden, in juni
werd stopgezet. In september kwam daarvoor in de plaats het wekelijks Avondgebed om 18.15—18.45u waar ook
werkenden aan kunnen deelnemen. In 2017 had DEZINNEN daarnaast ook een Goede Vrijdagmeditatie, een kleinschalige Paasochtendviering en Allerzielenviering.
Een tiental personen treedt bij DEZINNEN op als voorganger bij de verschillende vieringen. Het bestuur wil de
onderscheiden vieringen binnen DEZINNEN verder ontwikkelen tot herkenbare eigentijdse vieringen die midden in
de katholieke traditie staan, een oecumenische openheid hebben en tegelijk door onze (potentële) achterban worden ervaren als zinvol en inspirerend. Om die reden heeft de Liturgiegroep medio 2017 een eerste aanzet gegeven
tot een eigen invulling van het Avondgebed en is met de voorgangers een proces van eigen verdere geloofsverdieping opgestart.
G. Programma ontwikkeling
In samenhang met de gestarte inhoudelijke bezinning op de rol van DEZINNEN in het veranderend landschap (zie
par 1) werd gestart met de inhoudelijke voorbereidingen voor een praktische leergang ‘Christelijke Spiritualiteit’.
Het ligt in de bedoeling om de leergang ‘Christelijke spiritualiteit’ eind 2018 of begin 2019 uit te testen in den Haag.

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

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

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 2017 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 2017 vijf keer.
D.

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
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Adviesraad

Op 1 januari 2017 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 2017 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 2017 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, Directeur Europese- en Internationale zaken, Ministerie van Justitie.
In 2017 trad toe; Ad van der Helm, voorzitter Haagse gemeenschap van Kerken.

F.
B.

Bestuur

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 2017 waren Fransje
Kraan en Elizabeth Boddens Hosang de vaste secretariaatsmedewerkers. De dagelijkse leiding bij DEZINNEN was in
handen van uitvoerend bestuurslid/directeur Theo Wierema.
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