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Deel 2    Commissie tot de Zaken  -  Activiteiten  
 

1 maart  2015 – 1 maart 2016 

 

 

1 Gidsen en goeroes 
 

‘De dag van het Goddeeltje’, wie had ooit kunnen vermoeden dat zo’n dag op de remonstrantse kalender zou 

prijken?  De dag vloeide voort uit de publicatie ‘De Goddeeltjes’ die in het najaar van 2014 was verspreid onder 

alle remonstranten en een opmaat was naar de campagne om nieuwe vrienden te werven. Op 7 maart 2015 in het 

gebouw ‘Zaalverhuur 7’in Utrecht gingen zo’n 200 nieuwe en oude remonstranten in gesprek met de auteurs van 

de boekjes over mens, geest, God, Jezus, kerk en toekomst. De dag kwam in plaats van de remonstrantse 

beraadsdag. We wilden namelijk toch tenminste één landelijke remonstrantse activiteit organiseren.  

Om de vier jaar is er namelijk ook een vrijzinnige beraadsdag en dat was dit jaar het geval. Deze vond plaats op 

18 april in de Jacobikerk in Utrecht. Hier waren meer dan 400 deelnemers aanwezig.  De eigensoortige term 

‘beraadsdag’ was vervangen door ‘Inspiratie 2015’. Michel Peters en Japke van Malde hadden de Remonstranten 

vertegenwoordigd in de voorbereidingsgroep waarin Vrijzinnigen Nederland NPB), de Vrijzinnig Protestanten 

(VVP), Doopsgezinden en voor het eerst ook het Apostolisch Genootschap samenwerkten. Het thema van 

‘Inspiratie 2015’ was: ‘Connected. Waaraan verbind je je verhaal?’ In het ochtendprogramma: de cabaretière 

Sara Kroos en emeritus hoogleraar sociologie Christine Brinkgreve en ’s middags veel workshops.   

Maar de belangrijkste inhoudelijke lijn die door het hele jaar liep was de campagne van de Remonstranten om 

vrienden te werven.  Dit hele verslagjaar stond in het teken van het remonstrantse marketing offensief met “Mijn 

God…” uitspraken en het verder invulling geven aan de remonstrantse pay-off ‘geloof begint bij jou’. Met als 

doel het werven van nieuwe vrienden en de naamsbekendheid van de remonstranten te verbeteren.  Het 

jaarthema voor 2015 en 2016 ‘Gidsen en goeroes’ dat was aangereikt door Christiane Berkvens-Stevelinck kon 

in de theologische commissie ook op bijval rekenen. ‘Geloof begint bij jou’,  dat mag dan zo zijn, maar door wie 

laat jij je dan inspireren? Wie zijn jouw gidsen en goeroes? Als voorbereiding op de beraadsdag 2016 diende het 

boek van Christiane Berkvens-Stevelinck over de joodse gids Marc-Alain Ouaknin. Later in dit verslagjaar werd 

duidelijk dat hij naar Nederland zou komen om te spreken bij de Remonstrantse beraadsdag op 12 maart 2016.  

 

 

2 Beleid en activiteiten 
 

Steeds duidelijker werd het afgelopen jaar dat het uitdragen van de remonstrantse theologie en het vrijzinnige 

geluid geen kwestie is van de keuze voor één enkel medium. Reclameborden, radiocommercials, blogs op de 

website, de zondagse preek of een overdenking in het kerkblad, het zijn communicerende vaten en het is de 

kunst om de afstemming tussen de diverse media zo optimaal mogelijk te maken en tegelijkertijd te laten zien 

dat het ons gaat om een persoonlijk en vooruitstrevend geloof, geworteld in het Evangelie van Jezus Christus. 

Dit is een nieuwe weg. De campagne ‘geloof begint bij jou’ was dan ook een zoektocht hoe we enerzijds zoveel 

mogelijk mensen bereiken, anderzijds recht blijven doen aan datgene waar remonstranten voor staan, namelijk 

een vrij en verdraagzaam Christendom. Dit maakt het werk wel buitengewoon boeiend want niet elk resultaat 

valt te voorspellen. Een grote reclamemast met “mijn God…” tekst rond Pasen, aandacht voor de preek met ‘de 

preek van de week” of zes nieuwe mijn God uitingen waarin we dieper ingaan op thema’s die dichtbij 

onderscheidende kernwaarden van remonstranten staan zoals duurzaamheid, geloof en filosofie, vrouw en geloof 

of geloof en wetenschap, het was steeds weer een verrassing om te zien wat het effect zou zijn. Soms viel het 

mee zoals bij de preek van de week. De preken die voorafgaand aan de kerkdienst online te lezen waren, werden 

goed gelezen. Soms viel het tegen zoals bij de reclamemast waarbij de vrije publiciteit zich beperkte tot een 

bericht in het Reformatorisch Dagblad waar de kritische noot werd gekraakt of de kruiswoorden van Jezus zich 

lenen voor een reclameboodschap.  
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De nieuwe werkwijze is een kwestie van lange adem. De laatste jaren verloren we ieder jaar zo’n 200 leden. De 

krimp is gekeerd. Het ledental cirkelt rond 5000 remonstranten. Wel zien we dat de instroom niet gelijk verdeeld 

is over alle gemeenten. Hoopvol is dat ongeveer 2/3 van de nieuwe vrienden zich aansluit bij een gemeente. Daar 

worden zij ook actief. Tegelijkertijd is het soms ook afwachten of de nieuwe vrienden zich echt zullen settelen in 

remonstrantse gemeenten. Een ander belangrijke indicator is het aantal gemeenten dat groeit. In dit verslag jaar 

groeiden achttien gemeenten, vorig jaar waren dit er vijf.   

 

Maar ook intern is een verandering in gang gezet. Gemeenten vormen het kloppende hart van onze kerk. Alleen 

met een poster bedacht door een reclamebureau komen we er niet.  We zullen mensen lokaal van harte welkom 

moeten heten. Gemeenten hebben in 2016 de mogelijkheid gekregen om vrijstelling te krijgen van betaling van 

het quotum door met een werkplan te komen gericht op nieuwe activiteiten en groei. Meer dan 30 gemeenten 

zijn hier serieus mee aan het werk gegaan. Deze werkplannen zullen het komende jaar ook inzet zijn van 

bespreking en evaluatie. Zodat we een beter zicht krijgen op een passende werkwijze om met nieuwe mensen in 

contact te komen. In alle gevallen geldt: we doen het met elkaar.  

 

Nu de periode van het beleidsplan 2013 plus ten einde loopt zullen we ook met elkaar in gesprek moeten over de 

wijze waarop we de resultaten van onze inspanningen willen verduurzamen. Eén ding is voor mij duidelijk, een 

terugkeer naar het oude model van instroom via remonstranten die hun kinderen klaarstomen op kerkelijke 

betrokkenheid, biedt de meeste kans op verdere afkalving van de Remonstrantse Broederschap. Authenticiteit en 

zelf kiezen is een kernwaarde van onze samenleving. Daar hoort bij dat je als kind niet meer automatisch kiest 

voor de kerk van je ouders. Het besluit om op een nieuwe manier de continuïteit van de Remonstranten te 

waarborgen was verstandig. Vraag is wel of we op tijd hiermee zijn begonnen. Dat neemt niet weg dat we als 

eerste kerk in Nederland op deze wijze werken, dat er zichtbaar resultaten zijn en dat we een nieuwe weg zijn 

ingeslagen met elkaar. Het is deze vernieuwing die wijst op geestelijke souplesse en veerkracht die vooral 

vertrouwen geeft.   

 

 

Ledental: Per 01-03-2016  waren er 5039 remonstranten. Ter vergelijking: Per 01-01-2015 waren er 5001 

remonstranten (per 01-03-2015 waren 5048 remonstranten).  Per 01-01-2014 waren er 5046 remonstranten, per 

01-01-2013 waren er 5232 remonstranten, per 01-01-2012 waren er 5437 remonstranten, per 01-01-2011 waren 

er 5602 remonstranten, per 01-01-2010 waren er 5708 remonstranten, per 01-01-2009 waren er 5818  

remonstranten; zie verder personele staat blz. 18.  

 

 

In- en uitstroom nieuwe vrienden via campagne.  

 

 Tot november 

2014 

Campagne 

2015 

Campagne 

2016 tot 15 

januari 

Directe 

instroom 

gemeenten  

totaal 

toename 29 239 18 50 336 

afname 1 18 4  23 

landelijk 29 88 5  122 

gemeenten 0 151 13 50 214 

 

afname landelijk 1 13 4 18 

afname gemeenten  4  4 

 

 Afname: overlijden en bedanken opgeteld 
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Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste landelijke activiteiten en publicaties:  

 

 Activiteit Titel en datum Doelgroep Bereik / Verkoop  

Bijeenkomst  Dag van het Goddeeltje,  

7  maart 2015 

 

Remonstranten 

  

Ruim 200 deelnemers 

 

Inspiratie 2015  18 april Inspiratie 2015 Vrijzinnige 

kerken  

 

Ruim 400 deelnemers  

Bijeenkomst Nacht van de Theologie 

20 juni 2015, Amsterdam 

Theologen en 

niet-theologen 

Landelijke media-aandacht – ongeveer 

200 deelnemers  

Publicatie Ouaknin Remonstranten & 

Breed publiek  

Verspreid onder alle Remonstranten 

Publicatie  Onbevangen, de wijsheid 

van de liefde  

Remonstranten & 

breed publiek 

In samenwerking met Remonstrantse 

Gemeente Den Haag en Uitgeverij 

Meinema ter gelegen-heid van het 

emeritaat van prof. dr. Johan Goud  

 

Publicatie Het Kerstverhaal X10  Herdruk  Bijlage bij AdRem. Dankzij interview 

met Nelleke Viëtor in de NRC was deze 

bundel binnen een paar dagen geheel 

uitverkocht 

 

Publicaties van remonstrantse predikanten, publicaties over remonstranten of publicaties die voortvloeien uit 

eerdere projecten (voor zover bekend):  
 

⁻ Johan Goud (red.), Ontworteld. De schrijver als nomade, Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2015 

⁻ Eginhard Meijering, Ja, dat geloof ik (en wel hierom), Uitgeverij Kok, Utrecht 2015 

 

 

3   Communicatie en Werving 

  

3.1   Online  
 

Periode Gemiddeld aantal bezoeken website  

per maand 

Maart 2014 – maart 2015 (oude site)   4.800 

Augustus/september 2015 (nieuwe site)   7.000 

November/december 2015 12.000 

Januari/februari 2016 20.000 

 

In het overzicht hierboven valt te lezen dat de bezoekcijfers van de website het afgelopen jaar sterk zijn 

gestegen. In juni 2015 ging de nieuwe website online.  Waren we jarenlang te vinden op 

www.remonstranten.org, in juni 2015 werd dit www.remonstranten.nl . De medewerkers op het bureau die 

betrokken zijn bij online communicatie vormden een vierkoppige redactie. Zij werkten  het nieuwe profiel uit, 

namelijk een magazineformule, actuele en verdiepende blogs met een overzichtelijke agendafunctie. Bezoekers 

uitnodigen door middel van scherpe teksten en aantrekkelijke foto’s was steeds weer de opdracht in de 

http://www.remonstranten.org/
http://www.remonstranten.nl/
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wekelijkse redactiebijeenkomsten.  Bij het verbeteren van de site en het aantrekken van nieuwe bezoekers lieten 
we ons ondersteunen door bureau Max uit Apeldoorn dat ook het ontwerp en de techniek van de site verzorgde.  

Wat werkt wel en wat werkt niet waren de terugkerende vragen in het geregelde overleg met de medewerkers 

van dit bureau.  Op de site plaatsen we ook extra teksten waarbij we ons richten op zoekwoorden die via 

zoekmachines naar onze website leiden. Door gericht zoekwoorden te gebruiken stuiten internetters vaker op de 

Remonstranten.  Daarnaast maken we gebruik van Google Grants: ANBI-gerechtigde instellingen mogen van 

Google maandelijks tegen relatief lage kosten (300 euro per maand) adverteren met een tegenwaarde van 10.000 

euro. In januari en februari 2016 leverde dat 740.000 advertentievertoningen op. Aandachtspunten blijven: het 

beter benutten van de nieuwsbrief, de verbinding met lokale websites en de ‘word vriend’ pagina. In januari en 

februari van 2016 is de speciale ‘word vriend’-pagina van de website 1.522 keer bekeken. 53 mensen ofwel 

3,5% stuurden het formulier daadwerkelijk (online) in. Dit conversiepercentage moet omhoog.  

Vanaf juni gingen ook de eerste gemeentesites over op het nieuwe format. Dankzij de vakkundige ondersteuning 

van Jaap Marinus konden 20 gemeenten binnen een half jaar over van de oude naar de nieuwe website.  

 

Nog altijd zijn de sociale media een belangrijk instrument om bezoekers te krijgen op de website.  Ook hier 

groeiende cijfers. Op Facebook zijn we inmiddels de grootste kerk van Nederland en laten we de Protestantse 

Kerk in Nederland (3500 likes) en Rooms Katholieke Kerk (1500 likes) ver achter ons. Wel werd eind 2015 

besloten om de besloten Facebook groep op te heffen. Voor bezoekers was het niet duidelijk wat toegevoegde 

waarde was en we hadden last van spamberichten van bezoekers. In schema:  

Facebookgroep       p 323 leden in 2016 Opgeheven 

Twitter 1744 volgers in 2016        6     1535 volgers in 2015    5 

Facebook 6165 likes in 2016 2172 likes in 2015 

LinkedIn 277 leden in 2016 264 leden in 2015 

 

Een belangrijke vernieuwing op de website was de inzet van blogs. Wekelijks zijn er nieuwe teksten op de site te 

vinden die zijn onderverdeeld in de categorieën remonstranten, inspiratie, verdieping en actualiteiten. Door hier 

structureel mee aan het werk te zijn, zien we ook beter wat de interesse is van degenen die onze site bezoeken.  

 

De vormgeving van remonstrants promotiemateriaal was ook dit verslagjaar weer in handen bij Marjorie Specht 

en Godfried Vonk van het Ontwerpkantoor in Aerdt. De Taakgroep Communicatie en Werving functioneerde 

weer als klankbord voor de bureaumedewerkers die zich met P.R. en werving bezig hielden. De Taakgroep 

Communicatie en Werving besprak onderwerpen als AdRem, voortgang campagne en de pr van bijzondere 

activiteiten en evenementen. 

   

 

3.2   AdRem 
 

Ad Rem verscheen ook in dit verslagjaar elf keer. Een uitgebreid onderzoek onder lezers leverde een fraaie 7,5 

op als rapportcijfer voor het remonstrantse magazine. Het blad wordt gewaardeerd en het is een belangrijke 

verbindende schakel van remonstranten met hun kerk. Enkele keren werd er in Dagblad Trouw naar een bijdrage 

uit Ad Rem verwezen. De bijdragen zowel uit advertentie-inkomsten als uit vrijwillige bijdragen van lezers 

liepen dit jaar iets terug. De Commissie tot de Zaken ziet geen reden om op de korte termijn beleid te wijzigen. 

Wel is het wijsheid om ondanks het goede rapportcijfer na te blijven denken over de formule van het blad en aan 

de slag te gaan met de vraag hoe AdRem ook in de toekomst relevant kan blijven. Hierover voerde de redactie 

een gesprek met de Commissie tot de Zaken. Achter de schermen werd gewerkt aan een nieuwe presentie van 

AdRem online die het komende jaar gepresenteerd zal worden.  

 

 

3.3   In de media  
 

Ook dit jaar zorgde de campagne weer voor media-aandacht. De contacten met omroepen EO (IKON), KRO- 
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NCRV zijn goed. Algemeen secretaris Tom Mikkers treedt op in panels voor het radio 5 programma ‘Wierook 

en Pepermunt’ (KRO-NCRV), de opvolger van dit programma ‘Zin in weekend’ (KRO-NCRV) en op tv in het 

panel van ‘De Nieuwe Wereld’ (IKON, zendtijd representatie kerken). In het programma ‘De Nieuwe Wereld’ 

verschenen  dit jaar ook seminarium hoogleraar Christa Anbeek en de nieuwe hoogleraar Vrijzinnigheid Laurens 

Ten Kate die werden geïnterviewd. Aan het eind van dit verslagjaar werd bekend dat Tom Mikkers vanaf maart 

2016 als tafelgast mee zal doen in het nieuwe EO Programma ‘Tafel van Tijs’ met Tijs van den Brink. In het tv-

programma ‘Arena’ schoof Tom Mikkers in december 2015 aan om te vertellen over de remonstrantse 

campagne. Ook op NPO radio 1 mocht hij vertellen over de reclame die remonstranten gingen maken voor de 

zondagse preek. NPO radio 1 maakte ook een reportage over het jongerenproject “De Leven” gestart door Jaap 

Marinus in Ede waaraan de Remonstranten hun steun verlenen (zie ook hierna sub 5b). 

 

Meerdere remonstrantse predikanten schreven dit jaar  artikelen voor de opiniepagina van Trouw. Ook was er 

landelijke media-aandacht voor het nieuwe remonstrantse initiatief ‘De Leven’.  

 

Ondanks al deze aandacht vielen de Remonstranten bij twee nominaties (reclameprijs en theoloog van het jaar) 

niet in de prijzen. De nominaties voor beste reclamecampagne en voor theoloog des Vaderlands werden niet 

verzilverd. Onder meer het Mauritshuis ging er met de titel voor beste campagne vandoor. Bisschop de Korte en 

niet Tom Mikkers of Jacobine Geel werd theoloog des vaderlands.  

 

 

4   Samenwerking 
 

De Raad voor Samenwerking en Oecumene vergaderde drie keer in dit verslagjaar. In deze vergadering ging het 

vooral om een evaluatie van zaken op het terrein van landelijke vrijzinnige samenwerking, internationale 

samenwerking en samenwerking met andere kerken. De voornaamste thema’s staan hieronder uitgesplitst.  

 

 

4.1   Raad van Kerken in Nederland 
 

Op blz. 65 vindt u het verslag door dr. P.J.A. Nissen, primus vertegenwoordiger van de Remonstranten bij de 

Raad van Kerken. Hij bespreekt de voornaamste activiteiten van de Raad en de onderwerpen die aandacht 

vroegen en kregen. De Raad van Kerken startte dit jaar een actie om meer aandacht te vragen voor de vervolging 

van christenen in Syrië en Irak en de opvang van vluchtelingen hier. Ook was er een wisseling van de wacht in 

het moderamen. Henk van Hout werd als voorzitter opgevolgd door Dirk Gudde (RK). Oud seminarium 

hoogleraar Marius van Leeuwen trad terug als vicevoorzitter. Hij werd opgevolgd door Kees Nieuwerth 

(Quakers).  

 

 

4.2   Nationale Synode 
 

De organisatie van de Nationale Synode polste bij de kerken hoe zij aankeken tegen de oprichting van een 

protestantse federatie. De Raad voor Samenwerking en Oecumene formuleerde hierover een eerste advies aan de 

Commissie tot de Zaken. Vanwege de herdenking van 400 jaar Synode van Dordrecht en daaraan gekoppelde 

viering van 400 jaar Remonstrantse Broederschap raakt dit verzoek aan het bestaansrecht en de geschiedenis van 

de Remonstranten waardoor het wenselijk is dat we in breed verband bespreken wat we willen met dit verzoek.  

  

 

4.3   Samenwerking tussen vrijzinnige geloofsgemeenschappen op landelijk niveau 
 

De vrijzinnige partners (Doopsgezind, VVP, Vrijzinnigen Nederland – voorheen NPB) besloten dit jaar de 

samenwerking met Zinweb te beëindigen. Voor de Remonstranten gold als zwaarwegend argument dat de 

mogelijkheden op eigen kracht online een groot publiek te bereiken sterk verbeterd zijn en de doelstelling om 
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ooit mee te doen met Zinweb – een groter publiek bereiken dan op eigen kracht mogelijk is – niet meer aan de 

orde is. De huidige bezoekcijfers van de remonstrantse website en de online betrokkenheid bij de Remonstrantse 

accounts op sociale media overtreffen die van Zinweb.  

Cees de Monchy vertegenwoordigde dit jaar de Remonstranten in de Stichting Stimulering Vrijzinnig 

Gedachtengoed. Deze stichting nam het initiatief om een bijzondere leerstoel “vrijzinnigheid” te vestigen aan de 

Universiteit van Humanistiek die zal worden bekleed door Laurens ten Kate.  

Er was ook dit jaar periodiek overleg met de vrijzinnige functionarissen van de Doopsgezinden, Apostolisch 

Genootschap, Vrijzinnigen Nederland en VVP. Tijdens de vergadering in januari schoven ook de voorzitters aan 

bij dit overleg. De evaluatie van de succesvolle vrijzinnige beraadsdag leidde tot de gedachte om deze dag met 

een grotere frequentie te herhalen. Dit zal in het nieuwe jaar verder worden uitgewerkt.  

 

 

4.4   Andere partners met directe betrokkenheid functionaris 
 

Tot januari 2016 was Tom Mikkers formeel voorzitter van de Media Advies Commissie (MAC) van de IKON. 

Per 1 januari 2016 hield de IKON op te bestaan en is de EO de omroep die zorg moet dragen voor programma’s 

waarin de kerkelijke presentie van protestantse kerken zichtbaar wordt. Tom Mikkers nam plaats namens 

Remonstranten in het Stichtingsbestuur van Landgoed De Hoorneboeg en was betrokken bij een nieuwe aanpak 

om de Hoorneboeg te verkopen, niet in zijn geheel maar in afzonderlijke delen. Tom Mikkers volgde Mijnke 

Bosman op als primus in het overlegorgaan Kerk en Overheid (CIO). De Remonstranten waren dit jaar niet de 

leidende organisatie bij de Nacht van de Theologie waar de laatste prijs werd uitgereikt. Wel vertegenwoordigde 

Jaap Marinus de Remonstranten in de commissie van deze activiteit.  

 

 

4.5   Internationale samenwerking 
 

Ds. Lense Lijzen coördineerde ook dit jaar de internationale contacten van de Remonstranten. Dit houdt onder 

meer in dat hij een agenda bijhoudt van de internationale vergaderingen en/of conferenties en de onderwerpen 

die er worden behandeld. In overleg met de raad van Samenwerking en Oecumene en de CoZa wordt bepaald 

welke vergaderingen worden bezocht door remonstrantse vertegenwoordigers. Op blz. 74  en verder vindt u de 

verslagen van de diverse internationale contacten die er zijn geweest.  

Dit verslagjaar werd de samenwerking met de Nederlandse Kerk in Londen stop gezet. Deze samenwerking 

betrof de aanstelling van de (remonstrantse) predikant via een Overeenkomst van Opdracht. Onderliggend was in 

2014 een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de Remonstrantse Broederschap en de Nederlandse kerk 

zouden onderzoeken of verdere samenwerking mogelijk was. Na twee jaar werd geconcludeerd dat de 

samenwerking zich beperkte tot de eerdergenoemde personele diensten. Het kerkordelijk fundament was te 

mager om deze diensten voor een langere periode te faciliteren, te meer daar het aanbieden van service op het 

gebied van personeel en organisatie aan andere kerken niet tot de doelstelling van de Remonstrantse 

Broederschap kan worden gerekend. De aanstelling van de Londense predikant Joost Röselaers werd 

dientengevolge overgenomen door de Nederlandse kerk.  

 

 

5   Jeugd- en jongerenwerk 
 

Het remonstrantse jongerenwerk richtte zich dit jaar op de leeftijdsgroep 18-35 jaar. Gemeenten hadden tijdens 

het College van Overleg aangegeven dat er op dit moment geen behoefte is aan landelijke ondersteuning voor het 

kinderwerk. Enerzijds financiert de landelijke organisatie de predikant van de Remonstrantse Jongerengemeente 

Arminius. Daarnaast startte een nieuw initiatief in Ede: De Leven. Jaap Marinus is voor 0,3 fte vrijgesteld om in 

Ede activiteiten te ontwikkelen voor jongeren die behoefte hebben aan een geloofsgesprek in alle vrijheid. Over 

de leven schrijft Jaap Marinus:  
 

‘Begin 2015 zaten we voor het eerst met z’n zevenen bij elkaar. Het idee was duidelijk: ik 

ken jullie, maar jullie kennen elkaar niet allemaal. We komen drie keer bij elkaar onder het  
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genot van een hapje en een drankje, daarna krijg je een fles wijn en bedank ik je voor je 

input. Wil je dan nog meedoen, dan mag dat. Zes van de zeven wilden door en inmiddels 

zijn we met z’n achten. Ik bedacht de naam     ‘De Leven’ en een groot deel van de 

activiteiten is gebaseerd op mijn oriëntatie uit najaar 2014. De groep is iedere keer weer 

enthousiast en de gesprekken zijn tijdens de vergaderingen net zo bijzonder als tijdens de 

activiteiten. Het Kerstevent is zonder mijn bemoeienis op poten gezet door een drietal uit 

het kernteam. Dit is veelzeggend voor de betrokkenheid van de deelnemers. 

 

Eind 2015 hebben we vier activiteiten gehad: 

1. September: Storytelling, ongeveer 25 bezoekers, mede dankzij de grote aandacht 

vanuit de media (Trouw, ND, Edese Post, Barneveldse Krant, Eén Vandaag Radio, 

enz.; 

2. Oktober: Filosoof Lammert Kamphuis over vriendschap: ongeveer 25 bezoekers; 

3. November: Tapas en een goed gesprek: 20 deelnemers die per persoon 20 euro 

hebben betaald, goede gesprekken aan de tafels, veel inhoud; 

4. December: Kerstevent: ongeveer 30 bezoekers, avond over vrede in de wereld, 

huiselijke vrede en innerlijke vrede. Kribbe timmeren, kaartjes sturen via Amnesty, 

enz. 

 

De sociale media groeien rustig door en we zijn tevreden over deze kinderschoenen.’  

 

 

6   Bureau 
 

Arja Hamburger verliet het landelijk bureau als personeelsadviseur op 1 mei 2015. Zij werd opgevolgd door 

Marielle van Royen. Mirjam Putman-Adegeest ging per 1 juni uit de dienst als medewerker thesaurie. Zij ging 

met pensioen. Mirjam werd opgevolgd door twee medewerkers van KKA die bij het landelijk bureau werden 

gedetacheerd. De totale omvang van deze functie kan door deze samenwerking met KKA worden teruggebracht 

met 30%. In september werd besloten om geen gebruik meer te maken van de diensten van de tweede 

medewerker omdat de hoeveelheid werk hiervoor niet toereikend was. Op oproepbasis was tijdelijk Jan-Willem 

Laoh aangetrokken. Hij beëindigde zijn werkzaamheden in het voorjaar van 2015. 

 

 

6.1   Personeel 
 

Naam Functie Omvang  Toelichting 

Tom Mikkers Algemeen Secretaris 80%   

Liesbeth Orthel Coördinator bureau 100%   

Japke van Malde Jonge Remonstranten 50% 30% 

  

20% 

Arminius  

 

nieuw beleid  

(tot 1 juni 2016) 

Michel Peters Communicatie 80%   

Tom Harkema Vriendenwerving 80%   

Mirjam Putman Thesaurie 70%  Tot 1 juni 2015 

Rika Hakvoort Thesaurie  KKA  Detachering 

Jaap Marinus Jonge Remonstranten 60% 30% 

30% 

 

20% 

De Leven 

online begeleiding 

 

begeleiding gemeenten 
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naar nieuwe website 

(tijdelijke uitbreiding: 

  1/1/2016 – 1/7/2017) 

Arja Hamburger Personeelsadviseur 40%  Tot 1 mei 2015 

Mariëlle van Royen Personeelsadviseur 40%  Vanaf 1 mei 2015 

Christa Anbeek Hoogleraar 30%  Nieuw beleid 

(tot 1 juni 2016) 

Jan Willem Laóh Archief Nvt   

 

   

6.2   Pand 
   

De Vereniging van Eigenaren Nieuwe Gracht 27 kwam in dit verslagjaar één keer bij elkaar. De algemeen 

secretaris vertegenwoordigde tijdens deze vergaderingen de remonstranten.  

 

 

7  Tenslotte 
Aan het einde van dit verslagjaar op 6 maart ontving Cees de Monchy uit handen van de burgemeester Jean Paul 

Gebben van Oosterbeek een koninklijke onderscheiding. Officier in de orde van Oranje Nassau, dat worden 

slechts weinigen maar deze eervolle onderscheiding komt Cees volledig toe. Dit jaar loopt het beleidsplan 2013 

plus ten einde. Een plan waarmee we als kerk onze nek uitstaken, nieuwe dingen deden en met enthousiasme en 

visie onze werkwijze aanpaste aan een tijd waarin het Christendom een godsdienst is van de minderheid in onze 

samenleving. Voor de Remonstranten was Cees de Monchy bij de realisering van dit plan van grote betekenis. 

Nadat hij in 2011 aantrad als voorzitter bleek hij al snel de motor achter het plan om een halt toe te roepen aan 

het alsmaar dalende leden- en vriendental. Cees de Monchy zette de ramen open, door niet alleen een commissie 

samen te stellen, maar ook door een extern onderzoeksbureau (Motivaction) de kansen en bedreigingen te laten 

onderzoeken. Dit mondde in november 2014 uit in de landelijke campagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij 

jou’, bedoeld om de naamsbekendheid te vergroten en om nieuwe vrienden te werven. Met succes: het lijkt erop 

dat voor het eerst sinds jaren in 2015 de neergang is gestopt. 

In een uitgebreid interview in het magazine AdRem van de Remonstranten zegt Cees de Monchy over de 

campagne: ‘Het geeft energie, het is uitdagend, het is grensverleggend en soms best wel een beetje spannend. 

Het is een avontuur want we gingen op weg zonder precies onze bestemming te weten. Ik ben heel blij met deze 

campagne want het kon zo niet doorgaan, niets doen was geen optie.’ En over de vraag wat hij na een jaar 

campagne voeren zag gebeuren: ‘Ik zag vooral nieuw elan en enthousiasme. Natuurlijk is er ook tegenstand, 

mensen die het te ver vinden gaan. Dat mag ook en houdt ons scherp.’ 

En over de Remonstrantse kerk: ‘Ik vind het belangrijk dat we een doel hebben, de ‘stip op de horizon’. Dat is 

uiteindelijk meer dan het voortbestaan van de Remonstranten. We zijn verplicht uit te dragen waar we voor staan 

en mee te bewegen in de tijd. Remonstranten willen bewegen. Ze zijn niet vastgeroest maar bereid om te zien 

wat er nieuw kan, wat er beter kan. Mijn droom is onderdak te bieden aan diegenen die vrijheid en 

verdraagzaamheid zoeken in het geheel van de christelijke kerk. In de Nieuwe Bijbelvertaling heet het koninkrijk 

van God ‘De nieuwe wereld’. Het gaat erom dat ideaal van een nieuwe wereld dichterbij te brengen. De wereld 

waarin we nu leven is zo’n ingewikkelde plaats geworden, op zoveel plaatsen lijden mensen. Hoe we dat om 

kunnen keren, weet ik niet zo een-twee-drie, maar ik geloof wel dat plaatsen waar het visioen van een nieuwe 

wereld wordt bewaard en doorgegeven van buitengewoon grote waarde zijn om de vrede ietsje dichterbij te 

kunnen brengen.’ 

 

Dat visioen en die vrede zijn op dit moment in onze wereld urgenter dan ooit.  

 

Tom Mikkers 

Algemeen Secretaris   
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Samenstelling Commissie tot de Zaken in het verslagjaar 

 

Functie Naam Aftredend  

Voorzitter Dhr. C.W. de Monchy (Cees) 2017  

Thesaurier Dhr. Kranendonk (Johan) 2016  

Lid Mw. ds. P.L. van Asselt (Laura) 2018  

Lid Dhr. J.B.Y. Berkvens (Jan) 2016  

Lid Mw. E.A. Haverkorn van Rijsewijk-Kleinhout (Annelies) 2015 t/m juni (AV) 2015 

Lid Dhr. E.J. Hendriks (Jan) 2015 t/m juni (AV) 2015   

Lid Dhr. P. Korpershoek (Piet) 2017  

Lid Mw. ds. A.S. Lenselink (Anniek) 2017  

Lid Ds. L.J. Lijzen (Lense) 2017  

Lid Dhr. G.F. van Petersen (Frederik) 2015 t/m juni (AV) 2015 

Lid Ds. R.F. Philipp (Reinhold) 2017  

Lid Mw. M. van Royen (Mariëlle) 2015 t/m juni (AV) 2015 

Lid Mw. A.S.E. van Vendeloo (Angelique) 2019 vanaf juni (AV) 2015 

Adviseur Dr. T.R. Barnard (Tjaard) nvt  

Adviseur Mw. prof. dr. C.W. Anbeek (Christa) nvt  

Secretaris Dhr. A.A.I.M. Mikkers (Tom) nvt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


