
Concept-verslag van de najaarsledenvergadering  van de KGIJ op 
dinsdag 9-11-2021.

Aanwezig: Tiny van Overveld, Ans Baaij-den Hartog, Jesèl Hooreman-Heijma, George 
Paauw, Joop Floor, Han Floor-Butter, Wil Steenpoorte, Daan Simoons, Vera Tuinder-
Dekker, Lenie Dijkstra-Buitenhuis, Luus Guillot-Bruinsma, Marie-Agnes Krom, Peter van 
Tongeren, Bernadette Pilanen, Will van ’t Hoff-Schoorl, Dick Hornberg, Matty Landman, 
Henriëtte Dekkers, Ria Emanuel-Aleman, Truus Burghout, Barbara Tap-Godfroij, Aad 
Hooreman (voorzitter), Anneke van Tongeren (verslag)
Afwezig met kennisgeving: Jo Commandeur, Henk Kaatee, Marcel van Overveld, 
Marjolijn Bartlema, Wieny Bouman-Mooyman, Wim Bouman,  Atie Driesten, Anneke van 
der Weide, Ank Stavenuiter-Rozeman, Ina Simoons-Smit, Judith Vleer, Henk Engel, Arthur 
van de Klashorst, Franca Merlijn.

1.Opening: Aad Hooreman heet iedereen welkom en noemt de namen van de 
mensen die we node missen: Else Lindeboom, Anny Folkerts en Jan Henneman.

2.Verslag Algemene Ledenvergadering dd. 18-06-2021 
Het verslag wordt goedgekeurd met als aanvulling: Bernadette Pilanen is 
gemachtigde van de spaarrekening - ze heeft een rekening bij dezelfde bank, wat
noodzakelijk is voor een gemachtigde.

3.Jaarverslag 2020-2021 en Jaarwerkplan 
We bespreken elk onderdeel van het mooi compacte verslag.
De deelnemers aan het eetcafé werden overvallen door het stop-bericht, dat ging
verkeerd. Er volgt nog een laatste bijeenkomst.
George benadrukt dat namen in elk verslagje belangrijk zijn: voor het Noodfonds 
zijn dat Luus Guillot, Marcel van Overveld, Lenie Dijkstra en 2 nieuwe mensen uit 
de PKN.
In de Raad van Kerken is ook de RK-kerk vertegenwoordigd, dit als antwoord op 
een vraag van Dick Hornberg.  Wil Steenpoorte verwoordt de waardering voor 
alle schrijvers en makers van het verslag.
Het Jaarverslag en het jaarwerkplan worden goedgekeurd.

4.Begroting 2022
De penningmeester legt uit dat de begroting nog meer dan anders een 
inschatting is, omdat de inkomsten en uitgaven nogal varieerden.
Als extra zijn voor 2021 de bedragen t/m het derde kwartaal bijgeschreven.
Hij licht toe dat het financieel acceptabel lijkt om een gedeelte van eventuele 
pastors-kosten te betalen uit de reserve, waarbij hij vermeldt dat eventuele 
reiskosten nog niet zijn meegenomen in de berekening. Iedereen kan instemmen 
met deze begroting, met de kanttekening dat het besluit van  punt 6.2 er nog in 
wordt opgenomen. 

5.Evaluatie Bestuursplatform tot nu toe.
Complimenten van o.a. Tiny van Overveld voor het vele werk dat in 4 maanden is
verzet door de mensen in het platform. De leden van het platform zijn tevreden 
over de sfeer en de nieuwe werkwijze, waardoor allen van zoveel mogelijk zaken 
op de hoogte zijn. Barbara Tap krijgt bevestigd dat verslagen van de 
vergaderingen worden gemaakt en bewaard. Anneke van Tongeren meldt, dat 
zaken die voor iedereen van belang zijn zo snel mogelijk na een 
platformvergadering via een Nieuwsbrief worden doorgegeven.

6.Voorstellen en vragen:



a.Voorstel participatie Holocaust-namenmonument: We besluiten als KGIJ 4
namen van het namenmonument te adopteren. Het idee hiervoor kwam van Else 
Lindeboom. Je kunt een eventuele voorkeur voor een bepaalde naam doorgeven 
aan Bernadette Pilanen. Het blijkt ook mogelijk om een gezin van 4 personen te 
adopteren. Dick Hornberg laat de oorkonde zien die hij zelf ontving na een naam-
adoptie.
b.Voorstel Pastor-vacature : We praten over de voor- en nadelen van een 
‘eigen’ pastor. Ans Baaij noemt het voordeel van diverse toespraakhouders, die 
met plezier komen. Lenie wijst erop, dat de voorbereidingsgroep dan heel 
afhankelijk is van de inbreng van die persoon. Ook de rode draad door Vieringen 
en Ontmoetingen ontbreekt daarbij. Diverse mensen  houden een pleidooi voor 
deelname in een voorbereidingsgroepje.
Bij pastoraat is het een meerwaarde als de pastor ook de mensen kent. Vooral 
gaan zoeken naar iemand die op beide vlakken deskundig en bekwaam is. Het 
idee wordt geopperd om in het begin extra uren toe te kennen voor 
kennismaking met de KGIJ en de KGIJ-ers.
Uiteindelijk wordt het voorstel van het Bestuursplatform aangenomen: we gaan 
op zoek naar een zzp-pastor (m/v) , uitgaande van 8 uur per week als basis, 
waarbij een gedeelte wordt gefinancierd vanuit de reserve, voorlopig voor één 
jaar, wellicht langer. Als taken denken we aan 4 à 5 vieringen per jaar, en 
ondersteuning van het pastoraat. Een sollicitatiecommissie zal zich vooral ook in 
de omgeving oriënteren op geschikte kandidaten.  Over de samenstelling van de 
sollicitatiecommissie volgt nader bericht .
c.Voorstel tijdstip Vieren/Ontmoeten: De meeste leden staan positief 
tegenover het voorstel om Vieringen en Ontmoetingen te gaan verplaatsen naar 
een tijdstip overdag. Er worden verschillende mogelijke begintijden geopperd, 
maar uiteindelijk besluiten we de bijeenkomsten in De Vrijburcht  te gaan 
verplaatsen naar zaterdagmiddag 15.30 uur, te beginnen in januari. We gaan 
zien hoe dat bevalt.
d.Vieren en Ontmoeten vragenderwijs: Allereerst informeert Han Floor ons 
over de ontwikkelingen in het koor. Diverse leden stoppen helemaal of tijdelijk, 
zodat er nu nog  9 zangers zijn. De stemverdeling is zodanig, dat vierstemmig 
zingen niet meer mogelijk is. De dirigent ziet geen andere mogelijkheden, dan 
vanaf januari te stoppen met het koor. Koorleden zingen dan mee vanuit de kerk,
begeleid door Karin op de piano Voor de kerstviering is het plan om (als 
afsluiting) met een zo groot mogelijk koor (met oud-leden etc ) het 
Kerstoratorium van Huub Oosterhuis te zingen. De repetities zijn op 4 
woensdagavonden in december in De Stut. Voor aanmeldingen en informatie: 
Han Floor.
De vraag naar wezenlijke onderdelen in een viering: Velen noemen het zingen als
belangrijk element, vooral ook goed zingbare liederen, eventueel meezingen met
een cd. De toespraak wordt ook genoemd. Tiny van Overveld benoemde dat een 
actualiteit voor haar alleen in een viering past als het iets toevoegt, dus geen 
verplicht onderdeel. Uitgaan van een Bijbeltekst en zo een viering opbouwen, 
wordt ook als optie genoemd. Over breken en delen hebben we niet gesproken. 
Wel over het bidden, de voorbeden, de zegen  – we gaan er in een Ontmoeting 
zeker over doorpraten.
Henk Kaatee noemde (in een schriftelijke reactie) : flexibiliteit is belangrijk – de 
vrijheid om met elkaar zelf een viering in te vullen. Luus meent: we moeten het 
wat anders gaan doen, eenvoudiger.
George Paauw wil graag meer praten over geloof, wat het voor je betekent, hoe 
het is veranderd, over God. Wil Steenpoorte zegt dat we de diversiteit in geloven 
moeten accepteren binnen de KGIJ. Niet iedereen denkt hetzelfde. Dick Hornberg 



noemt de Joods-Christelijke traditie die ons bindt, met verhalen uit het Nieuwe en
het Oude Testament en daar bij de koppeling naar de maatschappij.
Anneke van Tongeren oppert de mogelijkheden om voorafgaand aan elke viering 
een half uur de liederen te oefenen met ieder die dat wil. Dat groepje zorgt dan 
voor steun bij het zingen tijdens de viering.
Over Ontmoetingen wordt als positief de afwisseling genoemd van informatieve 
en meer reflecterende bijeenkomsten. Gesprekken in kleine groepen zijn lastig te
volgen voor mensen met gehoorproblemen.
Zowel voor Vieringen als Ontmoetingen geldt: doe een keer mee met een 
voorbereiding – draag een thema aan of geef een tip over een goede persoon 
voor toespraak of informatie.
De tijd begon te dringen, maar we zijn er nog lang niet over uitgepraat. 

7.Verzamelen van nieuwe, haalbare plannen: Een oproep om vooral 
haalbare nieuwe ideeën te melden bij één van de Platformleden. Of (nog beter) 
kom zelf met een initiatief en zoek gespreksgenoten via Nieuwsbrief of bulletin. 
Vanwege de tijd kunnen we (helaas) niet meer brainstormen met elkaar.

8.Mededelingen:
-Dick Hornberg informeert ons over de plannen voor het jubileumfeest op 15 
januari in De Vrijburcht: Om 10.30 uur koffie met gebak (wie wil bakken?) en een 
gesprek over maatschappelijke acties uit het KGIJ-verleden (wie herinnert zich 
iets?). Na de lunch, die aangeleverd wordt, een optreden van ‘Achterom’ en Piet 
Paree met liederen en verhalen. We ronden daarna af met een drankje. Nadere 
informatie volgt in december.
-Dick Hornberg deelt mee, dat hij (op verzoek) materialen bij Amnesty heeft 
besteld in het kader van hun brievenactie, een bekende activiteit. 
Briefvoorbeelden liggen klaar om mee te nemen in de december-Ontmoeting met
Esther Duineveld.  

9.Rondvraag en sluiting
Er zijn geen opmerkingen of vragen meer in de rondvraag en even na 16.30 uur 
sluit Aad Hooreman deze vergadering.
We bedanken hem met een mooi boeket.
  
Anneke van Tongeren
14-11-2021


