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Activiteiten 
 
Zoals elk jaar is er ook dit verenigingsjaar een uitermate gevarieerd programma met vieringen, 
Venster lezingen, ontmoetingen, vrije ruimtes en open plekken.  
 

Activiteiten buiten de vieringen om 
Inmiddels een sterk verankerde traditie is de contactochtend die twee keer per maand op dinsdag 
plaatsvindt. Met vaak goede, inhoudelijke gesprekken, waarbij het altijd gezellig is.   
 
En met – inmiddels ook traditioneel – enkele uitstapjes. Op 16 april een vaartocht op de Linge, 
vanaf Leerdam. Een prachtige, ontspannende tocht. En op 6 augustus naar de Posbank en de 
oranjerie van kasteel Rozendaal. 
 
Al jarenlang leidt Oda Damen in het najaar en in het voorjaar de cursus Sacred Dance. Dansend in 
beweging komen, met muziek uit vele windstreken en uit vele tijden. 
 
In het kader van Samen Duurzaam is er door het jaar heen Re-Creatie. Georganiseerd door de 
Initiatiefgroep Duurzaamheid van Het Venster, om samen bezig te zijn met hergebruik van 
materialen die je thuis hebt liggen en waar je altijd al iets mee hebt willen doen, maar er niet toe 
komt. Elkaar inspireren tot iets nieuws. 
 
En natuurlijk zijn er exposities in Het Venster. Al vanaf mei 2018 hangen er foto’s van vlinders van 
Wietse de Vries, deze blijven hangen tot augustus 2019.   
Boven het podium hangt van half december tot augustus een schilderij in primaire kleuren, 
gemaakt door Els de Roo. 
Vanaf augustus hangen er foto’s van bloemen met insecten van Martin Schuitemaker. Met een 
verhaal erbij, dat uitlegt waarom de namen er niet bij staan. Met de uitnodiging zelf verzonnen 
namen op te schrijven. 
 
Op 11 december worden er – ook dat lijkt inmiddels een traditie geworden – kerststukjes 
gemaakt.  
 
In de veertigdagentijd, de periode voor Pasen, zijn er iedere zondagavond, van 10 maart tot en 
met 14 april, stilte bijeenkomsten. Korte bijeenkomsten om tot inkeer te komen, met een korte 
tekst, muziek en stilte.  
 

Bijzondere activiteiten 
 
In het kader van de vredesweek is er op vrijdag 21 september een workshop geweldloze 
communicatie. Daarbij gaat het er om de behoeften van de partijen volledig tot hun recht te laten 
komen. Voor de zestien deelnemers was het een intensieve avond. 
 



 

Het Venster jaarverslag 2018-2019 2 

Voor de tweede keer is er in Veenendaal Theater bij de Buren, een cultureel evenement met 
optredens bij mensen thuis. En dit jaar op 10 maart een optreden van Duo Bagage et Ses Amis, 
met muziek en gedichten. Drie optredens op zondagmiddag, waarvoor redelijke belangstelling is. 
 
Op 5, 6 en 7 april is er een inspiratie weekeinde in een romantisch aandoend kasteel in Assenede, 
België. Zo’n twintig mensen van onze gemeenschap laten zich inspireren door het kasteel, de 
omgeving en elkaar. 
 
 
Vereniging 
 
Aan het begin van het seizoen heeft Het Venster 60 leden/donateurs; 49 leden en 11 donateurs. 
Op 31 aug. 2019 zijn het er 58: 50 leden, 8 donateurs. Eén lid en één donateur zijn overleden. 
 
Ongeveer 25 mensen, ruim 40% van het aantal leden en donateurs, is actief in één of meer 
commissies. In totaal zijn er zo’n vijftien commissies. 
 
Aan het begin van het seizoen bestaat het bestuur uit Herman de Rijk (voorzitter), Jaap van ’t Riet 
(secretaris) en Petra Wubs (penningmeester). Wil Gouda doet nog altijd de boekhouding, waar het 
bestuur heel blij mee is. 
 
De najaar-ALV is op 24 oktober. Jaap neemt na zes-en-een-half jaar afscheid als secretaris. Martin 
Schuitemaker wordt penningmeester en Petra wordt secretaris.  
De ALV in het voorjaar is op 18 maart. Alle relevante zaken die op de ALV’s zijn besproken, komen 
elders in dit verslag aan de orde. 
 
Een aantal studenten van de opleiding journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede publiceren 
verhalen vanaf een pop-up redactie over Veenendaal. Het verhaal over Het Venster heeft als titel 
Experimenteren met spiritualiteit in Het Venster. Ze schetsen – ondanks veelvuldig gebruik van 
het door ons niet gebruikte woord ‘gemeente’ – een sfeerbeeld van Het Venster. Ze benoemen 
onder andere de gastvrijheid die ze zelf ervaren, en hoe omzien naar elkaar er uit kan zien. Ook 
benoemen ze de veelheid aan verschillende invullingen van de zondagen. 
 

Gebouw en tuin 
De oude tuinmeubelen waren hard aan vervanging toe. De eisen waren helder: duurzaam en 
natuurlijk. Uiteindelijk  is de keuze gevallen op prachtig meubilair gemaakt van Douglashout. Er 
staat nu iets waar we blij mee kunnen zijn en nog jaren plezier van zullen hebben. 
 
De gaskachels geven al jaren problemen, zijn duur in gebruik en onderhoud en we willen 
duurzamer omgaan met verwarming en verlichting. Daarom zijn er in januari in de zaal twee 
infrarood panelen geïnstalleerd aan het plafond.  
In de zaal zijn alle spots en zware lampen vervangen door ledverlichting.  
 
De volgende stap in de verduurzaming van ons gebouw is de plaatsing van zonnepanelen op het 
dak, in juli. Met zoveel zon deze zomer kunnen we daar maar het beste gebruik van maken. 
 
In juli proberen we een nieuwe geluidsinstallatie uit. De oude voldeed niet meer. Na een aantal 
weken blijkt dat deze geluidsinstallatie niet voldoet, De zoektocht wordt t.z.t. weer opgepakt. 
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Regionaal en landelijk 
 
Met ingang van april 2019 verschijnt Eenheid, het informatieblad van vrijzinnigen in de regio Zuid-
Veluwe-Vallei (hoewel Veenendaal natuurlijk in de Gelderse Vallei ligt), niet meer op papier, maar 
alleen nog digitaal. Uiteraard is dit om papier en kosten te besparen. Voor degenen zonder 
internet wordt de relevante informatie uit Eenheid en de (eveneens digitale) Venster nieuwsbrief 
iedere maand geprint.  
 
De regio zondag is op 11 november in Wageningen, in de Arboretumkerk.  
 
 
Op 31 december is er een Wereldvrede-meditatie. De vrijzinnigen in Bennekom, Ede, Lunteren, 
Renkum en Veenendaal doen hier aan mee. Het is de tweede keer dat dit in Het Venster 
plaatsvindt. 
 
De Krachtcentrale is een ontmoetingsdag voor vrijzinnige en humanistische initiatieven in de 
regio, op 15 juni in Het Venster. Uitgangspunt is de vraag: Wat vinden jullie de grootste kracht van 
wat jullie in de wereld zetten? De aanwezigen delen met elkaar waar hun grootste krachten zitten. 
Ondanks de wat lage opkomst was de energie heel positief. Vol nieuwe ideeën en inspiratie gaat 
iedereen weer naar de eigen vereniging. 
 
De afdeling Ede, ontstaan als onderafdeling van de NPB Wageningen in het voorjaar van 1910, 
werd een zelfstandige afdeling in oktober 1911.  
Vanwege vergrijzing en dalend ledental wordt ze in juli 2019 opgeheven. 
 
 
Op landelijk gebied is er veel gaande, het rapport van de cie Vrijzinnigen 2020 wordt besproken in 
een extra AV in april en tijdens de jaarlijkse AV in november 2018 Tijdens die laatste vergadering 
wordt besloten advies in te winnen bij een extern bureau over een structuur voor de vereniging die past bij 
deze tijd en waarin vrijheid en onderlinge verbondenheid met elkaar in evenwicht zijn. Dit rapport zal op 21 
september 2019 in een extra AV besproken worden.   

 

 

 
 
De buitendag als begin van het nieuwe seizoen, 2019/2020, is op 25 augustus op het terrein van 
scouting De Zwervers. 
Het thema is dit jaar ‘de magische cirkel’. Iedereen brengt iets mee dat symbool staat voor haar of 
hem als mens. Een mooie en inspirerende dag als begin van een nieuw jaar. 
 
 


