
VERGADERING HAAGS VRIJZINNIG BERAAD 

Datum: Maandag 13 januari  2020 
Aanvang:      20:00 uur 
Plaats:   Quakerhuis 

Stadhouderslaan 8,  
2517 HW ’s-Gravenhage  
(2 min. lopen van halte bus 24 en tram 16)  
Na 17 uur gratis parkeren 

 
Inloop vanaf 19.30 uur. 
 
Voorzitter : Willem Furnée (Quakers) 
Notulist : Henk Baars (Dominicus) 
 
Agendavoorstel 
 

1. Welkom 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag van de vergadering op 3 september 2019 
4. Zomerontmoetingen 2020 
5. Functioneren Vrijzinnig Beraad: ambitie en organisatie. 
6. Gesprekken van (religieus-)humanisten, vrijzinnigen en spirituelen in de  ‘tussenruimte’ 
7. Publicitaire Oecumene 
8. Afspraak volgende vergadering. Voorstel: 7 september 2020.  
9. Sluiting 

 
Gezien de afspraken met de bewoners van het pand moeten we uiterlijk 22 uur verlaten hebben.   
 
Afmeldingen :  
Katrijne Bezemer:  De Hoeksteen, Voorburg. 
Carine Philipse  Quakers 
Einar Sies   Dominicus 
 
Aanmeldingen: 
Martin van Marcus  Apostolisch Genootschap 
Maarten Mulder  Apostolisch Genootschap 
Henk Baars    Dominicus 
Karl van Klaveren  VVP 
Tom Mikkers   NPB Wassenaar 
Willem Furnée  Quakers 
Carine Philipse  Quakers 
Reinhold Philipp  Remonstranten 
Ancel van Royen  Remonstranten (presentatie) 
Jac Veugelaers  Stadsklooster, Delft 
Marco Oostdijk  Vrijplaats  
Ellen Land   Vrijplaats 
 
Aanmeldingen onder voorbehoud: Ulbe de Boer, Martin van Marcus (beiden Apostolisch Genootschap)
   
 
Opzegging deelname: VVG Voorburg  



Verslag van de vergadering op 3 september 2019 (concept)  

Deelnemers: Katelijne Buyteweg (De Hoeksteen), Willem Furnée (Quakers), Einar Sies (Ekklesia Den Haag), 

Mieke Wiegers (De Vrijplaats). Jacques Veugelaers,  (Stadsklooster Delft), Marco Oostdijk (De Vrijplaats), 

Paul Thorissen (Vrijzinnigen Wassenaar). Henk Baars (Haagse Dominicus),  Martin van Markus (ApGen) 

Maarten Mulder (ApGen, vz. en verslag) …Wiegersma (….) Liesbeth Kromhout (….) Karl van Klaveren (VVP) 

(zijn alle aanwezigen vermeld?) 

60 jaar De Vrijplaats 

Marco Oostdijk geeft een toelichting op zijn boek Pioniers en Bruggenbouwers. In zijn boek pleit Marco 

voor gesprekken van (religieus-)humanisten, vrijzinnigen en spirituelen in de  ‘tussenruimte’ 

De presentatie van het boek heeft inmiddels op 7 oktober 2019 plaatsgevonden. 

Marco stelt voor om aan de hand van een korte presentaties en stellingen met elkaar in gesprek te gaan 

over de overeenkomsten en verschillen van stromingen in deze tussenruimte. Er moet een wisselwerking 

op gang komen met gesprekken in de eigen achterbannen.  

Henk Baars, Marco Oostdijk en Karl van Klaveren spreken af om met elkaar deze gesprekken voor te 

bereiden waarbij zij ook Helen Land van De Vrijplaats zullen uitnodigen. 

Bedoelde gesprekken moeten ertoe leiden, dat duidelijker wordt waar het Haags Vrijzinnig Beraad voor 

staat. Het gesprek zal de volgende vergadering worden voortgezet.  

 

‘Publicitaire oecumene’ 

De discussie over doel en inhoud van een website van het Haags Vrijzinnig Beraad heeft nog niet tot 

conclusies geleid. Er waren wel veel vragen. Als belangrijkste vraag kwam naar voren: op wie moet de 

website zich richten? Een andere vraag was: moet de website een platform worden voor Haagse 

vrijzinnigen of staat het ook open voor andere belangstellenden? Van groot belang is de vraag naar de 

inhoud. Wordt het een bundel waarin de activiteiten van de afzonderlijke deelnemers aan het beraad 

worden opgenomen (een nietje door de jaarplannen) of wordt het een dynamisch informatiebulletin? 

Opgemerkt werd, dat, om de website goed te laten functioneren, elke deelnemende organisatie een 

persoon met aanwijzen voor die verantwoordelijk is voor het aanleveren van inhoud aan de webmaster 

(wie moet dat zijn?). 

Moet de website zich richten op de silent majority (niet nader gedefinieerd)? 

De startkosten van de website worden geraamd op € 750,- eenmalig en € 120,- per jaar. De Hoeksteen 

geeft aan vanwege de kosten niet te zullen meedoen aan de website. 

 

Personalia 

Jannie Nijwening neemt op 29 september 2019 afscheid als predikant van de Doopsgezinde Kerk in Den 

Haag. Zij is benoemd als predikant van de Doopsgezinden Zaanstreek. 

 

Martin van Markus is op 14 april 2019 teruggetreden als voorganger van de gemeenschap Den Haag van 

het Apostolisch Genootschap. Ulbe de Boer is zijn opvolger. 

 



Prinsjesdagviering 

Ludolf van Hasselt kan welllicht invloed uitoefenen zodat het Haags Vrijzinnig Beraad een rol kan spelen bij 

de Prinsjesdagviering 2020. Afgesproken is om het onderwerp te laten terugkeren op de agenda voor het 

beraad van 13 januari 2020. 

 

Rondvraag 

Mieke Wiegers wijst erop, dat het voor november 2019 voorziene symposium rond de presentatie van het 

boek van Marko Oostdijk niet doorgaat.  

Henk Baars meldt, dat de Haagse Dominicus 10 jaar bestaat. (politiek avondgebed?) 

Karl van Klaveren merkt op, dat er in Den Haag destijds Dialoogtafels waren. Is er een mogelijkheid om 

deze tafels nieuw leven in te blazen? 

Willem Furnée meldt, dat de Quakers op 22 september 2019 een Vredescafé organiseren met als thema 

‘inclusieve veiligheid. 

 

Volgende vergadering 

Maandag, 13 januari 2020 bij het Haags Quakercentrum,  Stadhouderslaan 8, 2517 HW Den Haag. 
Aanvang 20:00 uur 
 
Henk Baars heeft toegezegd het verslag te zullen maken. 
  

Verslag: Maarten Mulder 

 


