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Leden/ vrienden/werkgroep leden 
Op 31 december 2018 telde de afdeling Amerongen-Leersum, 9 leden en 12 vrienden. Er zijn 
2 vrienden bijgekomen. In 2018 zijn twee van onze leden overleden, te weten mevr. Elias-
Pauw van Wieldrecht en Lummy van Meurs. Mevr. Elias was ons oudste lid, zij is 98 jaar 
geworden. We hebben haar in de gedachtenis van 2018 herdacht. 
Lummy was een trouw bezoekster van onze kapel en heeft enkele jaren in ons bestuur 
gezeten. We zullen haar herdenken in de gedachtenis van 2019. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de afdeling bestond op 31 december 2018 uit 2 leden: 
Marcha van Merrienboer, voorzitter 
Pieter Ooijman, penningmeester 
 
Adrienne Ackers-Boerwinkel (voorzitter) heeft na 16 jaar haar functie begin 2018 
overgedragen aan Marcha van Merrienboer. Gerrit Waller (secretaris) heeft zijn functie in 
goed overleg eveneens beëindigd. Marcha en Pieter zien toe op de taken van de secretaris. 
Deze functie is tot op heden nog niet ingevuld.  
 
Op zondag 7 januari namen we informeel afscheid van Adrienne en Gerrit met een 
uitgebreide lunch voor leden en vrienden. Tijdens de lunch werd er gespeecht en cadeaus 
uitgedeeld. Na de lunch kwamen vele bekenden om hen te bedanken voor hun inzet en 
tevens werden ze toegezongen door een klein koor. Hiermee hebben wij  onze dank getoond 
voor de vele uren liefdevolle aandacht en energie die zij besteed hebben aan de Rijnkapel. 
Op de Alv van 15 maart 2018 was de officiële overdracht. Gelukkig blijven beiden betrokken 
bij de Rijnkapel. 
De voorzitter en penningmeester worden ondersteund door de leden van de werkgroepen 
en andere vrijwilligers om de Rijnkapel draaiend te houden.  
 
De missie en het doel voor 2015-2020 luidt: mensen in Amerongen en omgeving een 
prettige plek bieden waarin inspiratie wordt opgedaan om het leven te leven. Een plek waar 
iedereen die dat wil ongeacht geloof, ras, achtergrond -of wat dan ook- elkaar ontmoet en 
met elkaar deelt. Dit doen we vanuit het vrijzinnig gedachtengoed dat staat voor: openheid, 
verdraagzaamheid, interesse in diverse culturen en religies, maatschappelijke betrokkenheid 
en het zoeken naar nieuwe wegen.  Dit ondersteunt ons om met elkaar in vrede en 
vriendschap te leven. Deze missie geeft richting aan de wijze waarop we besturen, 
samenwerken en keuzes maken in de Rijnkapel.  
 
Werkgroepen en vrijwilligers: 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de werkgroepen waaraan  de volgende mensen 
deelnemen: 



- Werkgroep activiteiten: Gertine Fornerod, Henk Wisman, Margriet van Mil, Adrienne 
Ackers, Ellen Lodder  

- Werkgroep communicatie: Icu Nemeth, Lisette Schelbergen, Pieter Ooijman, Marcha 
van Merrienboer 

 
De werkgroepen komen eens in de 2 maanden bij elkaar voor overleg. In het 
groeidocument “Algemene informatie voor werkgroep leden Rijnkapel” staan de 
afspraken die we tijdens deze bijeenkomsten maken. We maken gebruik van dropbox 
voor de documenten en tussentijds hebben de werkgroepleden onderling contact om af 
te stemmen. 
 
De tuin wordt ongeveer 4 keer per jaar verzorgd tijdens de schoffelochtend. Diverse 
vrijwilligers zijn dan van de partij om samen de tuin in orde te maken en gezamenlijk 
koffie te drinken zodat het ook een gezellige aangelegenheid is.  
 
Hoofdbestuur: 
Er is een prettig contact met het hoofdbestuur. De penningmeester was dit jaar 
aanwezig bij het penningmeesters- en voorzittersoverleg in Maart. Hierbij was met name 
de informatie over de AVG belangrijk. De voorzitter is in november bij de Alv Vrijzinnigen 
aanwezig geweest. En is er een delegatie aanwezig geweest bij het overleg over 
pastoraat.  
 
Financiën 
Het werk in de Rijnkapel wordt mogelijk gemaakt door de contributies van de leden en 
vrienden, de inkomsten van de entreegelden bij activiteiten, de verhuur van grote en 
kleine zaal en de subsidies en donaties. Het lidmaatschap voor de leden is in 2018 
verlaagd van 350 naar 275. De contributie van een vriend is verlaagd van 175 naar 150. 
De entree bij de activiteiten loopt uiteen van een vrijwillige bijdrage tot 8,50 euro. Leden 
zijn altijd gratis en vrienden betalen een aangepaste prijs. In 2018 ontvingen we de VPSB-
subsidie (3200 euro) voor gesprekskring en pastorale zorg(van Harm Knoop), de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug subsidie (1500) en een donatie (200 euro) van sponsor 
De Rooy management en organisatie voor onze nieuwe website. Naast de wekelijkse 
verhuur van de kapel voor hatha yoga door Marcha is er in december een andere vaste 
huurder bijgekomen voor stoelyoga. Dit is Corine van de Lagemaat. Tevens werd de 
Rijnkapel verhuurd aan uiteenlopende geïnteresseerden (zie financieel overzicht). 
Dit jaar is er geïnvesteerd in huisstijl van de Rijnkapel (500 euro). Er is een nieuw logo 
ontwikkeld, nieuwe website,  flyers en posters door Ei-design uit Leersum. 
We sluiten dit jaar positief af. 
 
Activiteiten 
 
Vieringen: 4 vieringen waaronder een herdenkingsdienst en een advent viering 
Aan tafel op zondag: ongeveer 8 keer per jaar verzorgt door Pieter en Jantine 
Gesprekskring:  7 keer per jaar onder leiding van Harm knoop. 
Lezingen: acupunctuur en shiatsu door Johannes Heinzerling, soefisme door Eveline 
Fokker, Compassie door Hilde Debacker, Lezing Spinoza door Dr Rob Nepveu, Leven met 
verlies door Marita Hofman. 



Workshops: Kennismaken met mindfulness en Jin Shin Jutsu door Josine van Dantzig, 
Leven in een tribe door Iris Kleinlugtenbelt, Klankbelevingsconcert door Witte Wind 
Samen zingen: 3 keer lied van de Ziel door Ronald Naar  
Activiteiten: wereld vrede meditatie op 31 dec begeleid door Harry Hofman 
Film: The Queen of silence, De zoutmannen van Tibet, Hugo och Rosa 
Kunst en koffie: 2 tentoonstellingen van Totie Vlek en Frits Sloos en vanaf augustus 
stadslanden van Roeland Schweitzer. Ook tijdens de open monumenten dag was 
hiervoor de Rijnkapel open. 
 
Wekelijkse activiteiten: zen meditatie op woensdagavond door Harry Hofman. Harry 
begeleid op vrijwillige basis elke woensdag van 19.30 tot 20.30 uur een open meditatie 
groep.  

 
Pastoraat: 
Het pastoraat in de Rijnkapel wordt al jaren verzorgd door Harm Knoop. Omdat onze 
inkomsten in 2019 teruglopen en we graag naar elkaar willen blijven omzien heeft het 
bestuur in overleg met Harm Knoop een notitie geschreven “omzien”. Het komt erop 
neer dat we het pastoraat nieuw leven in willen blazen door, naast de professionele 
begeleiding van Harm, te gaan werken met vrijwilligers. Zie notitie verstuur op 29-01-
2019 
 
Communicatie: 
De interne communicatie met de leden en vrienden verloopt via de mail. Dit is met name 
over vergaderingen, vieringen en de gespreksgroep.  De communicatie over de 
activiteiten waar ook niet leden zijn uitgenodigd via flyers, nieuwsbrief, krant en website.  
 

Dit jaar hebben we een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Een huisstijl die past bij de 
vernieuwingen in de Rijnkapel. De uitgangspunten waren: de naam Rijnkapel behouden, 
frisse uitstraling en het gebruik van aardse kleuren. We willen uitdrukking geven aan de 
waarden die we bij de Rijnkapel belangrijk vinden. Deze waarden hebben we in dialoog met 
werkgroep leden bepaald. Dit zijn openheid, veiligheid, vreugde, verbinding, inspiratie, 
ontwikkeling, authenticiteit, deskundigheid en innerlijke vrede. De opdracht is uitgevoerd 
door Ei-design uit Leersum. De input werd gegeven door het bestuur, de foto’s gemaakt 
door Henk Wisman en Ellen Lodder. Eveline en Erica van Ei-design, hebben het logo in 
overleg met ons gemaakt. De golvende lijn staat voor het slingerende pad van het leven of 
de rivier die langs Amerongen stroomt. Zij hebben een prachtig resultaat geleverd. De 
website met vernieuwde teksten, een handige agenda en prachtige foto’s ging daags voor de 
Openmonumenten dag op vrijdag 7 september open. Tevens zijn er flyers gedrukt en posters 
met de activiteiten van de Rijnkapel.  

 
Woord van dank 
Graag willen we namens het bestuur de leden, werkgroep leden, vrijwilligers en allen die 
betrokken zijn bedanken voor hun inzet, enthousiasme en vriendelijkheid. Steeds meer 
worden we een groep die zorg draagt voor elkaar en voor onze omgeving. Die samen plezier 
heeft tijdens georganiseerde of spontane ontmoetingen. Dit is fijn om te ervaren.  
 
 


