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Leden en vrienden
Op 31 december 2019 telde de afdeling Amerongen-Leersum 8 leden en 9 vrienden. In 2019
is er 1 nieuwe vriend bijgekomen en 1 vriend lid geworden. Er zijn 2 vrienden overleden, te
weten Henk en Nelleke Hangelbroek. Beiden hebben een belangrijke rol vervuld bij onze
afdeling. Henk durfde verantwoordelijkheid te nemen en was vasthoudend. Hij is jarenlang
penningmeester geweest. Nelleke was zeer enthousiast en durfde kritische vragen te stellen
die tot nadenken aanzetten. Zij organiseerde lezingen en vulde jarenlang de voorraad aan.
We missen hun positieve aanwezigheid.
Bestuur
Het bestuur van de afdeling bestond op 31 december 2019 uit 2 leden:
Voorzitter: Marcha van Merrienboer
Penningmeester: Pieter Ooijman
De vacature van secretaris is nog niet ingevuld. Hiervoor werd niet actief geworven omdat
voorzitter en penningmeester samen overeen zijn gekomen dat zij de taken van de secretaris
verdelen en voor dit moment tevreden zijn met deze oplossing.
Doel en missie
De missie en het doel voor 2015-2020 luidt: mensen in Amerongen en omgeving een
prettige plek bieden waar 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 en Martha Baarda (nieuw lid)
- Werkgroep communicatie: Icu Nemeth, Lisette Schelbergen, Pieter Ooijman, Marcha
van Merrienboer
De werkgroepen komen eens in de 2 maanden bij elkaar voor overleg. De agenda en
verslaglegging gebeuren in dropbox. In het groeidocument “Algemene informatie voor
werkgroep leden Rijnkapel” staan de richtlijnen over wat we doen en hoe we de activiteiten
organiseren. Tussentijds hebben de werkgroepleden onderling contact via app of face to
face om af te stemmen.

De tuin wordt ongeveer 4 keer per jaar verzorgd tijdens de “schoffelochtend”. Diverse
vrijwilligers zijn dan van de partij om de tuin te verzorgen. Ook is er op die momenten tijd
om met elkaar het gesprek aan te gaan en van elkaars gezelligheid te genieten.

Hoofdbestuur
Er is een prettig contact met het hoofdbestuur. De penningmeester heeft dit jaar de
workshop gedaan voor “nieuwe bestuursleden”. Voorzitter en penningmeester zijn beide
aanwezig geweest bij de ALV Vrijzinnigen Nederland in september.
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 subsidies.
Contributie: Het lidmaatschap voor de leden is 275 euro. De contributie van een vriend is
150 euro.
Entreegelden: 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.
Subsidies: In 2019 ontvingen we de VPSB-subsidie (3000 euro) voor gesprekskring en
pastorale zorg (van Harm Knoop), de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaf een subsidie van
455 euro.
Verhuur: Wekelijkse wordt de grote zaal verhuurd voor hatha yoga lessen en stoelyoga
lessen. Incidenteel wordt de ruimte verhuurd door diverse geïnteresseerden. (zie financieel
overzicht).
Investeringen: Dit jaar was er een investering voor een grotere radiator in de keuken.
We sluiten dit jaar net positief af.
Pastoraat
Het pastoraat in de Rijnkapel wordt al jaren verzorgd door Harm Knoop. In overleg met H.
Knoop is er in 2018 een notitie geschreven om naast een professional te gaan werken met
vrijwilligers ten behoeve van het pastoraat. In 2019 heeft het bestuur onderzocht wat de
mogelijkheden en behoeften waren. Verschillende vrijwilligers gaven aan te willen
ondersteunen door: huisbezoek, ophalen/wegbrengen van leden/vrienden bij activiteiten of
diensten. Tevens zijn leden en vrienden, waarvan gedacht kon worden dat zij extra zorg
nodig hadden, bezocht of is er bel contact geweest door een bestuurslid. De leden en
vrienden gaven bijna allen aan op dit moment geen behoefte te hebben aan extra zorg. Zij
gaven aan tevreden te zijn met de gang van zaken. Met name de samenkomsten “Aan tafel
op zondag” en de gesprekskring werden zeer op prijs gesteld. 1 vriend is gekoppeld aan een
vrijwilliger. Zij zoeken elkaar op.

Activiteiten
In de Rijnkapel zijn diverse activiteiten georganiseerd. De activiteiten zijn voor leden,
vrienden en niet leden. Dit loopt door elkaar heen.

Elk nieuw jaar starten we traditiegetrouw met een nieuwjaarsbrunch voor leden/vrienden
en werkgroepleden. Ook dit jaar was dit weer een hele prettige bijeenkomst waar we in
verbinding met jong en oud bij elkaar waren.
Verdere activiteiten:
Vieringen: In 2019 4 vieringen waaronder een herdenkingsdienst en een paasviering.
Aan tafel op zondag: één keer per maand verzorgt door Pieter en Jantine
Gesprekskring: 10 keer onder leiding van Harm knoop.
Lezingen: De Wijsheid van de Boeddha door Hilde Debacker, Stoïcijnse levenskunst door
Miriam van Reijen, Filosoof en arts Albert Schweitzer door Drs. R. Nepveu, Omarm jezelf
door Ton Roumen,
Workshops: Zenmeditatie door Harry Hofman, Autobiografische schrijven door Nicolle
Cuppens, Klankbelevingsconcert door Witte Wind, Stoel yoga en ‘dag van de stilte’ door
Corine van de Lagemaat
Samen zingen: 3 keer “Lied van de Ziel” door Ronald Naar
Activiteiten: wereld vrede meditatie op 31 dec begeleid door Harry Hofman, Kerstconcert
Film: The salt of the earth, Becoming who I was en Ice and the sky.
Kunst en koffie: t/m maart 2019 een tentoonstelling van Roeland Schweitzer
2 workshops zijn op voorhand geannuleerd wegens te weinig deelname. Een
schrijfworkshop en een tekenworkshop
Wekelijkse activiteiten: zen meditatie op woensdagavond door Harry Hofman. Harry
begeleidt op vrijwillige basis elke woensdag van 19.30 tot 20.30 uur een open meditatie
groep.
We zien dat vooral de activiteiten die regelmatig terugkeren met een vaste begeleider een
steeds grotere groep of vastere groep mensen trekt, zoals Aan tafel op zondag, Lied van de
ziel, Gesprekskring en de films. Activiteiten die eenmalig zijn worden helaas minder goed
bezocht zoals bij de diverse lezingen of workshops het geval was.
Communicatie
De interne communicatie met de leden/ vrienden en werkgroepleden 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 gaat via flyers, digitale nieuwsbrief, krant
en website. Ook is er een begin gemaakt met een facebookpagina. De nieuwe huisstijl en
website bevallen goed.
Ontwikkeling en toekomst
Vijf jaar geleden is de visie beschreven waar we nog steeds achterstaan. Deze visie en het
bijbehorende plan loopt tot 2020. Komend jaar is het belangrijk om de ontwikkelingen
opnieuw te bekijken, de tendensen te analyseren en de wensen van de betrokkenen
leden/vrienden en vrijwilligers te onderkennen. Om vanuit daar tot een mogelijk aangepaste
visie te komen en een passend plan voor de komende vijf jaar. Dat we een plek van inspiratie
en ontmoeting willen blijven staat als een paal boven water.

Woord van dank
Graag willen we namens het bestuur de leden/vrienden en werkgroepleden bedanken voor
hun betrokkenheid en inzet. Samen maken we het mogelijk om in de Rijnkapel momenten te
beleven die bijdragen aan een positief gevoel. De ene keer is dit inspiratie door een fijn
gesprek, een andere keer de stilte die samen anders ervaren wordt dan alleen of het plezier
tijdens het voorbereiden van activiteiten of het samen werken in de tuin. Op diverse
manieren komt ieder van ons geregeld in de Kapel die ons verbindt en waar we ons zelf
mogen zijn. Heel veel dank allen voor jullie aanwezigheid.

15 april 2020 namens het Bestuur Rijnkapel,
Marcha van Merrienboer

