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Leden/begunstigers/vrienden
Op 31 dcmbr 2017 tld d adlin AmronnLrsum 14 Ldn n 7
Vrindn Totaal 21 in dit vrsla t nomn “ldn” Er was n vrschuivin
van Ldn n Bunstirs naar Vrindn Er kwamn Vrindn bij

Bestuur
Ht bstuur van d adlin bstond op 31 dcmbr 2017 uit d volnd
ldn
Adrinn ………………………………, voorzittr
Grrit …………, scrtaris
Pitr …………, pnninmstr
Marcha ……………, lid
Grrit n Adrinn haddn al vori jaar aanvn t willn stoppn mt hun
bstuurswrk Marcha, al ni tijd lid van ht bstuur, ht ton tot ons allr
opluchtin n vrud zd ht voorzittrschap vana 2018 op zich t willn
nmn Ht is hl bijzondr dat ht wrk van d Rijnkapl no wr door kan
aan Tw bstuursldn, Marcha n Pitr, is natuurlijk t wini W hopn
r op imand di ht scrtariaat op zich kan nmn

Initiatiefgroep
In d loop van 2017 zijn Initiatirop n Rijnkaplbstuur in lkaar
schovn Sprkn w nu van Rijnkapl, dan bdoln w daarm d Ldn
n Vrindn van d adlin AmronnLrsum van Vrijzinnin Ndrland
tzamn mt d Initiatirop n d rotr krin van mdnkrs n
mdwrkrs daaromhn
D Initiatirop, bstaand uit Marcha, Listt , Elln , Carolin, Pitr n
Adrinn is ook dit jaar rlmati bijn wst om t dnkn n t
ovrln ovr dol n aanpak van ht Rijnkaplwrk n d oranisati rvan
Ht dol, ook wl d missi, is d Rijnkapl t makn tot n plk waar
inspirati wordt opdaan om ht lvn zinvol t lvn n t blvn n waar
idrn di dat wil, d andr kan ontmotn n saamhorihid kan rvarn

Daarnaast wrdn r brainstormsssis oranisrd mt wr niuw
blanstllndn En rsultaat daarvan was d vrdlin van d oranisati
van d activititn ovr 3 wrkropn Ht bstuur coördinrt
Om d ldn van d Rijnkapl op d hoot t brnn van d ontwikklinn
in d Rijnkapl ht Grrit namns ht bstuur n uitvori n hldr
uitnzttin schrvn n di in dcmbr aan d ldn stuurd Op d
Almn Ldnvradrin kan hirovr wordn sprokn

De Rijnkapel
Voor d talloz wrkzaamhdn di vrbondn zijn aan n cntrum als d
Rijnkapl zijn d volnd wrkropn vormd
 Communicatie (PR, wb sit, Niuwsbri, lyrs, contact rional
bladn, tc) Dlnmrs: Marcha, Listt, Icu, Pitr
 Financiën (intrn, subsidis mntlijk n van landlijk vrniin,
ondsn, tc) Dlnmrs: Pitr, Listt
 Activiteiten (lzinn, workshops, virinn, ilms, bokbsprkinn,
sprkskrin, tc) Dlnmrs: Elln, Marrit, Grtin, Hnk,
Adrinn
Communicatie
D diital Nieuwsbrief is n onmisbaar instrumnt om d Rijnkapl t latn
unctionrn Aan ht bin van ht sizon wordn hirin d divrs
activititn aankondid, voorzin van kort bschrijvin n inlidin Enkl
dan voor n activitit krijt mn n rmindr Julia ht dit blad raai n
kluri vormvn n r tot middn 2017 samn mt Listt n Elln zor
voor dran Wij zijn haar zr dankbaar voor haar inzt voor d Rijnkapl
D Niuwsbri wordt nu bhrd door Listt n haar man Grt Elln
vrzord d aantrkklijk flyers, di d anda van d Rijnkapl pr kwartaal
aanvn Ht Kwartaalnieuws, vuld mt d data van d virinn n d
lzinn in d Huvlruadlinn n Rhnn wrd od vrzord door Huo
Inmiddls is op d divrs wb sits all inormati ovr d adlinn t
vindn Ht Kwartaalniuws is nit mr nodi n zal in 2018 nit mr
vrschijnn W dankn Huo hartlijk voor ht mooi vrzord blad! Onz
inmiddls vlbkkn web site, rijnkapelamerongennl, wordt bijhoudn
door Pitr Hij vrzort ook d Berichten aan de Leden Ht contact mt d
rional bladn wrd aanvanklijk bhartid door Julia n is ovrnomn

door Icu  Ht blan van d nomd communicatimiddln kan nit snl
ovrschat wordn
Financiën
Ht wrk van d Rijnkapl wordt, naast d opbrnst van d contributis n d
vrhuur van d ruimts, molijk maakt door divrs subsidis Op vrzok
van d pnninmstr wrd ons door ht Hoodbstuur van Vrijzinnin
Ndrland d jaarlijks VPSBsubsidi toknd Ook door d mnt
Utrchts Huvlru n door d Mij Van Wlstand wrdn ons na od
ondrbouwd aanvran van Pitr subsidis toknd (zi inancil
vrsla) En punt van aandacht is ht al dan nit vran van n bijdra aan
d niuw btrokknn bij d Rijnkapl
Activiteiten
Voor 2017 warn z wissldinstn oranisrd mt D Vlam in Rhnn Pr
adlin 1x pr maand n virin n 1x pr maand n lzin, op vrschillnd
zondan In totaal zijn r 12 vieringen in d Rijnkapl wst Voor
bijzondr zondan oranisrd lk adlin haar in virin Zo lidd
Harm Knoop bij ons op 26 novmbr d Hrdnkinsdinst voor d
ovrldnn op Witt Dondrda was r n virin ondr lidin van
Grtjaap n op 24 dcmbr vrzord ht bstuur samn mt Cathrin n
srvoll advntsmidda
D Vlam
oranisrd dit jaar d zamnlijk Buitnda mt n virin in Luntrn n
bzok aan ht Grbbmusum Hl slaad In d loop van 2017 wrd
duidlijk dat r in d Rijnkapl voor 2018 om vrschillnd rdnn n
virinn mr kondn wordn oranisrd Voorzittr, di hirvoor zor
had dran, zou ind 2017 haar uncti nrln r was n opvolr
voorhandn Ht rin aantal tohoordrs bij n dinst spld ook n
rol, vnals ht vaak moizam vindn van n blidr
Incidntl
zulln no wl virinn rld kunnn wordn, bv d Hrdnkinsdinst in
novmbr 2018 Voor D Vlam was ht n problm t stoppn mt d
wissldinstn ht blk al auw dat r wini animo was om ovr n wr
naar lkaars virinn n lzinn t aan
Pitr kwam mt ht voorstl 1x pr maand op d zondaochtnd bij lkaar t
komn voor n zamnlijk maaltijd n sprk ovr n door hm
aanrikt tkst D rst kr, ind mi, was n mooi n plziri
rvarin In 2018 aan w mt Aan tafel op zondag vrdr Ht was in rst
instanti bdold voor d ldn, maar staat inmiddls opn voor idrn di

daarbij wil zijn
Ht niuw jaar bon od mt n door Pitr n Jantin brid hrlijk
brunch Er warn 22 aanzittndn! Ht is al haast traditi wordn
Van bruari t/m oktobr warn r op d zondaochtnd 6 lezingen: Hnk, Blij
d aard trouw Harm, Ho ‘opono pono Hrmin, Wat is d rod draad in jouw
lvn Harry, Mditati John, Ovr d Kabbalah Willm, Zn Boddhism
Vrdr workshops: n olv Mari, En bri schrijvn, n ovr
Hormoonyoa olv Maria n n olv Ronald, Ht lid van d zil Vrdr
was r op d dondrdaavond n workshop Hoosnsitivitit olv Annik 4
films mt bsprkin olv Pitr (1 op zonda) n n boekbespreking ovr
Jon Kabat Zinn door Elln
D Gesprekskring olv Harm kwam
dit jaar 7 kr bij lkaar W waardrn ht zr dat Harm na zijn aschid door
ht willn aan mt ht lidn van dz, inmiddls hcht, krin Naast ldn
nmn ook andrn dl aan d krin Kunst en koffie Dit jaar hbbn
Jann (Kunstild Lrsum) n Toti hun wrk in d Rijnkapl tntoonstld
1x pr maand op zatrdaochtnd was r d molijkhid om hun wrk t
bzichtin n d kunstnaars t sprkn bij n kopj koi En tlijk knnis
t nmn van d activititn van d Rijnkapl Ook voor 2018 zijn al
tntoonstllinn pland Rijkj ht aanvn hir zor voor t willn
blijvn dran samn mt Pitr W zijn haar hir hl dankbaar voor
Gdurnd nkl jarn – op ht alopn jaar na  hbbn w d durn van
d Rijnkapl opnzt op Open Monumentendag n op in wijz
vormvn aan ht thma van ht jaar W nmn ons voor om in 2018 op
d 2 zatrda in sptmbr wr d molijkhid t bidn aan
ïntrssrdn n voorbijanrs om n id t krijn van wat d
Rijnkapl is n dot
En bijzondr activitit in d Rijnkapl is d meditatie op wonsdaavond In
2016 hirm bonnn is Harry in 2017 dooraan om lk wonsdaavond
n uur lan aan idr di dat wil n momnt n plaats van rust n inkr t
bidn Voor zijn blanloz n voortdurnd inzt zijn w hm zr
dankbaar
Tn slott
wil ik d yogalssn van Marcha nomn Zondr d yoalssn van Marcha
warn w nit wst waar w nu zijn Ht is nit alln haar wrk, ht is ook
wat haar bzilt n in staat stlt ht wrk van d Rijnkapl m t dran n
vorm t vn

Contact met Landelijk Bestuur Vrijzinnigen Nederland Na ht
plziri n positiv sprk mt Wis n Elsbth van ht Landlijk Burau

ovr d vrandrinn in d Rijnkapl (mi 2016, zi Jaarvrsla 2016) kon
Adrinn op d Almn Vradrin in dcmbr Marcha voorstlln aan d
voorzittr van ht Landlijk Bstuur, Ink Wat Marcha vrtld ovr d
niuw kors van d Rijnkapl wrd mt nthousiasm brot Onz
krnbrippn zinvin, vrbindin n blvin passn hl od bij ht
dachtnod van Vrijzinnin Ndrland W hoordn op d vradrin
n inspirrnd vrhaal van Wis n n intrssant voordracht van TomEric
nav zijn dissrtati ovr d NPB Hij nomt d oprichtin van d NPB “D
twd Rormati” Altijd zijn r, ook voor 1870, mnsn wst di
hbbn zocht naar n samnlvin n blvin van opnhid,
vrdraazaamhid, intrss in divrs culturn n loosovrtuiinn,
maatschapplijk btrokknhid, ht zokn naar niuw wn om mt
lkaar in vrd n vrindschap t lvn
W wtn dat w wannr dat nodi is, n brop kunnn don op ht
Landlijk Bstuur n Burau En dat w mt d Rijnkapl onz in w
kunnn aan

Heuvelrugoverleg
Ht Huvlruovrl mt d tw andr adlinn in d buurt (Dribrn
n Doorn) is dit jaar bëindid Howl ht altijd plziri was lkaar t
ontmotn n van lkaars idën n activititn t horn, is ht door d
bstuurlijk last di lk adlin al ht, btr om d wrkzaamhdn
hirvoor t stakn Door d wb sits is ht molijk om toch op d hoot t
blijvn van idrs wrk Ht laatst ovrl vond plaats op 17 novmbr 2017
in Doorn

Gebouw en tuin
D Rijnkapl wrd rlmati vrhuurd voor workshops n andr activititn,
mt als kanttknin dat w kritisch kkn naar inhoud n dol van d
huurdrs
In oktobr wrd cntral vrwarmin ïnstallrd in all ruimts Ht maakt
d oranisati van all activititn onloolijk vl makklijkr n mindr
tijdrovnd Vrhuur is hirdoor ook aantrkklijkr wordn D kroon op
ht wrk aan d bstuurskamr, o livr d basis rvan, wrd ld door
Pitr, samn mt Jantin n Harry, in d vorm van n laminaatvlor
Schoonmaak n vrzorin van d ruimts vond rlmati plaats D voorraad
wrd stds aanvuld door Nllk D piano wrd stmd

D tuin wrd in voor n najaar door vrijwillirs opknapt (Marcha
oranisrd d scholochtndn) n zit r vrzord n od uit

Afscheid
Graa wil ik hirbij n prsoonlijk woordj zn Ik wil – n ik wt ook
namns Grrit t sprkn  onz hl rot dank uitsprkn voor ht
antastisch aschid dat Marcha n Pitr ons hbbn brid op 8 januari jl
Ton w d zaal binnnkwamn zan w stlijk dkt tals mt onz
ldn n d Initiatirop, vnals Jantin, Harm n nkl andrn Pitr
ht ons prachti tosprokn mt n hl mooi voorbrid vrhaal ovr
onz wrkzaamhdn n ons hl mooi cadaus aanbodn Aan d lunch
haddn divrs mnsn mwrkt di was ovrhrlijk Vl nodidn,
di Grrit n ik haddn mon nomn, kwamn daarna mdln in d
stvrud En ton kwam als krs op d taart d muzik binnnwandln,
na n hl warm spch van Marcha, in d vorm van n koor, dat 3
prachti lidrn tn hor bracht Ht kon nit op W haddn n hl
bijzondr n ontrornd n hrlijk midda Dank julli nomaals, Marcha
n Pitr, van ansr hart!

Woord van dank
Aan all in dit Jaarvrsla nomd prsonn, maar ook aan nit nomd
maar onopvallnd mwrknd mnsn willn w raa onz hl rot
dank uitsprkn Ht is nit vanzlsprknd dat zo vl mnsn kostbar tijd
n aandacht bstdn aan ht wrk van d Rijnkapl
W zijn nu 2 jaar bzi mt n niuw vorm n n niuw proramma van d
Rijnkapl Als bstuur hbbn w dz tijd bschouwd als spannnd n
stimulrnd n vrrijknd W hopn dat r voor idrn di lans kwam, its
ods t vindn was En dat w hirm no lan door kunnn aan
Amronn, maart 2018

Adrinn

