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Deel 2    Commissie tot de zaken – Activiteiten 
 

1 maart 2016 – 1 maart 2017 

 
Pleidooi voor vrijheid 
 

2016 was een roerig jaar in de wereldgeschiedenis en 2017 lijkt geen ander beeld te geven. Het jaarthema 

2016/2017 van de Remonstranten is ‘Pleidooi voor vrijheid’. Een zeer actueel onderwerp, waar dan ook veel over 

gezegd en geschreven werd. Bijvoorbeeld in de AdRem-special die in de zomer van 2016 verscheen. Naast 

verdraagzaamheid is vrijheid een kernwaarde van de Remonstranten. Nu we in 2017 500 jaar Reformatie 

herdenken, gaat de leesbundel op zoek naar een nieuw pleidooi voor vrijheid. Wat is vrijheid precies? Over welke 

vrijheid hebben we het en hoe verhoudt vrijheid zich tot verantwoordelijkheid? Het boekje bevat preken die 

remonstrantse predikanten begin 2016 hielden in het kader van de ‘preek van de week’, onderdeel van de campagne 

‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’. De bundel, bestemd voor gebruik in gemeenten, vond ruime aftrek. De 

remonstrantse beraadsdag op 11 maart 2017 staat uiteraard volledig in het teken van het jaarthema en in AdRem 

en op de website werd veel aandacht besteed aan ‘Pleidooi voor vrijheid’. 

 

De beraadsdag van 12 maart 2016 was druk bezocht en zeer levendig: ongeveer 200 deelnemers luisterden in de 

prachtige kerk van Vrijburg naar de Franse rabbijn en filosoof Marc Alain Ouaknin. Hij zei o.a.: ‘Vernieuwing is 

een spirituele opdracht. Als een boek niet gescheurd is of voorzien van een aantal aantekeningen dan heb je het 

boek niet gelezen’. Zijn inleiding cirkelde rond de ‘vrijlating van God’: eigenlijk is de bijbel of elk ander heilig 

boek een gevangenis van God en je houdt God blijvend gevangen als je je niet waagt aan interpretatie. De 

aanwezigen hoefden niet alleen te luisteren, ze konden actief deelnemen aan het forumgesprek én aan de diverse 

workshops van de dag, die stijlvol geopend werd door de jongeren van ‘Arminius’.  

 
Beleid en activiteiten 
 

De Algemene Vergadering van Bestuur juni vond plaats op 4 juni 2016. Daarnaast was er in 2016 nóg een 

belangwekkende, buitengewone AV: op 19 november werden in Utrecht twee belangrijke nieuwe functionarissen 

benoemd. In de eerste plaats ds Joost Röselaers als nieuwe algemeen secretaris (per januari 2017) en in de tweede 

plaats Teddy van der Burg als de nieuwe voorzitter van de Commissie tot de Zaken (per april 2017). Röselaers 

volgt Tom Mikkers op die de Remonstrantse Broederschap ruim acht jaar diende en een essentiële, aanjagende rol 

speelde in de totstandkoming van het beleidsplan 2013+ en het vervolg daarop, de wervingscampagne 

‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’. Van even groot gewicht was de initiërende en stimulerende inbreng van 

Cees de Monchy als voorzitter van de CoZa. Hij stopt in juni 2017, na een zesjarig voorzitterschap.  

 

De campagne die eind 2014 startte ging uiteraard in 2016 volop door. Daarmee past het in de visie van de AV om 

het nieuwe beleid tenminste vijf jaar vol te houden, uiteraard met een jaarlijkse evaluatie. Met behulp van een 

nieuw reclamebureau, Joe Public in Amsterdam, werd de ‘preek van de week’ ontwikkeld: acht predikanten 

hielden in het eerste kwartaal preken aan de hand van o.m. de nieuwe campagne-uitingen: Mijn God begon met de 

oerknal; Mijn God schiep eerst de dieren;  Mijn God gelooft in mij; Mijn God laat vrouwen voorgaan; Mijn God 

laat zich niet kennen en Mijn God kan tegen een grapje. Radiocommercials kondigden telkens de preek aan die 

ook gelezen kon worden op de website. De commercials bereikten ongeveer 2,3 miljoen luisteraars. Het bericht 

hierover op onze Facebookpagina bereikte iedere keer ruim 20.000 mensen. Naast de radiocommercials kwamen 

er ook nieuwe posters die te zien waren in alle plaatsen waar een remonstrantse kerk staat. 

 

In het najaar van 2016 werd de campagne vervolgd, met opnieuw de spraakmakende posters en nieuwe 

afleveringen van de ‘preek van de week’: vier remonstrantse predikanten verzorgden nieuwe ‘preken van de week’, 

gebaseerd op de Four Freedoms van president Roosevelt: vrijheid om God te aanbidden; vrijwaring van gebrek; 
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vrijwaring van vrees en vrijheid van meningsuiting.  In de aanloop naar Kerstmis nodigden we mensen opnieuw 

via een radiocommercial uit om naar een remonstrantse kerstdienst te komen. Diverse remonstrantse gemeenten 

deden via lokale zenders mee met een aangepast ‘spotje’. Voor deze gemeenten was dat een deel van de invulling 

van hun ‘werkplan vriendenwerving en –behoud’. Het maken en uitvoeren van een dergelijk plan is bedoeld om 

de landelijke campagne een plaatselijke invulling te geven. Ondersteund door het landelijk bureau deden heel veel 

gemeenten enthousiast mee met nieuwe activiteiten en daaraan gekoppeld promotie en p.r. Een stimulans was 

natuurlijk het besluit van de AV om het jaarlijkse quotum opnieuw kwijt te schelden, mits er een werkplan van 

voldoende substantie gemaakt zou worden. Voor 2017 is dezelfde aanpak afgesproken. Voor 2018 en daarna is 

het gezien de financiële positie van de Remonstrantse Broederschap niet mogelijk om betaling van het quotum 

opnieuw vrij te stellen. We rekenen er wel op dat plaatselijke gemeenten doorgaan met plaatselijke ‘campagnes’, 

indien men zich dat kan veroorloven.  

 

Het beleidsplan 2013+ werd, zoals afgesproken, in het najaar van 2016 geëvalueerd. Dat gebeurde op drie 

manieren: brainstorm en discussie door predikanten en kerkenraadsleden in drie bijeenkomsten van de 

zogenaamde Group Decision Room; een online enquête onder alle remonstrantse leden en vrienden (van wie we 

een e-mailadres hebben) en een vragenlijst, verspreid onder kerkenraden. De uitkomsten geven een gelijkluidend 

beeld: een positief oordeel over de campagne en de noodzaak daarvan en de aanbeveling door te gaan met actieve 

werving en behoud van nieuwe vrienden. Opvallend is de spreiding van de waardering voor de posters: gemiddeld 

een 7, met de kanttekening dat 40% van de respondenten uit de enquête een 8 of hoger geeft en 15% een 3 of lager. 

De posters zijn spraakmakend, zo bleek maar weer en roepen vragen en discussie op. Precies wat een 

reclamecampagne moet doen. Het Convent van Predikanten evalueerde in eigen gelederen de campagne en was, 

met enkele kanttekeningen, eveneens positief. Naast vragen over de campagne kwam ook de waardering voor de 

kerkdienst aan de orde in de evaluatie. In het beleidsplan wordt immers ook helder het belang van nadenken over 

nieuwe taal en vormen aangegeven. Hoewel de waardering voor de kerkdiensten en doordeweekse activiteiten 

positief is, vinden we dat aan dit onderwerp de komende tijd meer aandacht moet worden besteed. Het is één van 

de speerpunten van de nieuwe algemeen secretaris. Hij zal ook het vervolg van de wervingscampagne nieuwe 

impulsen geven, inclusief een inhoudelijke verdieping en het aanbieden van landelijk georganiseerde activiteiten 

aan de gemeenten. Opmerkelijk is dat op dit moment ook de PKN en het Apostolisch Genootschap via betaalde 

kanalen aandacht vragen voor hun gedachtegoed. 

 

Ledental    Per januari 2017 waren er in totaal 4962  remonstranten (voor verdere details, ontwikkelingen per 

gemeente, zie de personele staat op blz. 12,13). Ter vergelijking hieronder de totale aantallen leden en vrienden 

in andere jaren, steeds per 1 januari gemeten: 

 

2016 – 4964   2014 – 5046  2012 – 5437   2010 – 5708   

2015 – 5001  2013 – 5232  2011 – 5602    2009 – 5818 

 

Het was uiteraard niet alleen de campagne die in het verslagjaar onze aandacht vroeg. In november 2016 spraken 

de moderamina van Convent en CoZa uitvoerig met elkaar over allerlei lopende zaken en ontwikkelingen. Een 

van de onderwerpen was het al of niet meedoen aan de Nationale Synode, waar de meningen over verdeeld zijn in 

remonstrantse kring. Enerzijds juichen ook wij oecumene toe maar anderzijds bevat de preambule van deze Synode 

(nog steeds) de artikelen tegen de Remonstranten en vormt daarnaast toch ook de al decennia lang bestaande Raad 

van Kerken een bewijs van de goede samenwerking tussen kerkgenootschappen, inclusief onze Broederschap. 

Bovendien was de reactie van vertegenwoordigers van enkele kerkgenootschappen tegen de aanstelling van Tom 

Mikkers bij de EO  in het bijzonder, maar daarmee tevens jegens de Remonstranten in het algemeen geen 

aansporing om met diezelfde groepen in een organisatie samen te komen.  De uitkomst is dat de Remonstrantse 

Broederschap  voorlopig waarnemer is van de Nationale Synode om zo, op enige afstand het proces te volgen. Van 

beide kanten wordt het overleg tussen de moderamina als verhelderend en positief ervaren en een nieuwe afspraak 

is reeds geagendeerd. Vertegenwoordigers van CoZa en College van Curatoren spraken in januari 2017 over de 

gang van zaken rond het remonstrants seminarium. Verheugend is het aantal nieuwe studenten aan het Seminarium. 

Positief is ook dat er een nieuwe organisatie is ingericht, waarbij het seminarium en het Arminius Instituut zijn 

samengevoegd.  
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De CoZa wijdde een groot deel van de vergadering van september 2016 aan het jongerenbeleid. 

Vertegenwoordigers van Jongerengemeente Arminius en van de pioniersplek ‘De Leven Ede’ presenteerden hun 

aanpak en plannen en de uitvoerige brainstorm en discussie die gevoerd werden onderstreepten de grote waarde 

die de Remonstrantse Broederschap toekent aan de werving en inbreng van de groep tot 35 jaar. In 2017 zullen de 

plannen verder worden uitgewerkt en komen de mogelijkheden van een uitrol van De Leven Ede naar andere 

gemeenten op de agenda. 

 

In april 2016 besprak het College van Overleg (CVO) het concept voor een vernieuwde Kerkorde. Belangrijkste 

discussiepunt was de beoogde formalisering van de gelijkstelling van leden en vrienden. Tot een eindconclusie 

kwam het niet en intussen gaf de Theologische Commissie in februari 2017 een advies over dit onderwerp dat 

ruimte geeft om de vernieuwing opnieuw te agenderen. 

 

In 2019 bestaat de Remonstrantse Broederschap 400 jaar! Dit belangrijke feit zal uiteraard herdacht worden en 

bovendien aangegrepen om de Remonstranten stevig te profileren. Een commissie onder leiding van de algemeen 

secretaris coördineert alle activiteiten.  

 

De toekomst van het landgoed Hoorneboeg kwam regelmatig aan de orde in de vergaderingen van de CoZa. Een 

ambitieus plan van het stichtingsbestuur tot een soort herverkaveling kreeg (nog) niet onze instemming. 

 

In het najaar van 2016 ontstond in de media en bij ons beroering over de EO. Deze omroep wilde zijn wettelijke 

taak om, na de overname van de IKON, ook programma’s te maken die de kerkelijke breedte representeren, 

invulling geven en trok daartoe Tom Mikkers aan, onze oud-algemeen secretaris. Vanuit orthodoxe hoek, o.a. 

vanuit de Gereformeerde Bond (onderdeel van de PKN) werd daar bezwaar tegen gemaakt, op een soms 

diffamerende manier. De CoZa schreef een verontruste brief aan het moderamen van de PKN, die besproken werd 

tijdens een in januari 2017 gevoerde (kennismakings)bijeenkomst. 

 
Activiteiten en publicaties 
 

Beraadsdag 12 maart 2016, Amsterdam 200 deelnemers 

Pleidooi voor Vrijheid/AdRem special 500 exemplaren verkocht 

‘Denken en geloven’ Essay Marina Slootmans, oplage 500 

‘Het kerstverhaal x 10’ Nelleke Viëtor, oplage 5.000 

‘Kerkinterieurs in Nederland’ Met o.m. rem. kerken Alkmaar en Rotterdam 

Studiedag film Silence 11 februari 2017, Utrecht 200 deelnemers 

Nacht van de Theologie,  25 juni 2016, Hilversum 150 bezoekers 

 
In de media 
 

Tom Mikkers kreeg bij zijn afscheid als algemeen secretaris een groot interview in Trouw. In het voorjaar was hij 

regelmatig te zien in het Tv-programma ‘De tafel van Tijs’ en was hij aan het woord in het radioprogramma ‘de 

Taalstaat’. Trouw zette ook de Rotterdamse Arminiuskerk en zijn predikanten in de schijnwerper. Eerder werd 

predikante Christiane Berkvens-Stevelinck al eens uitvoerig in deze krant geportretteerd. Dat gold ook voor 

dominee Marina Slootmans die in het klooster trad en afscheid nam van Den Haag; deze bijzondere stap kreeg 

ruime aandacht in Trouw. De predikanten Kim Magnee en Fride Bonda traden op in EO-programma’s/vieringen 

en predikante Anniek Lenselink kon uitgebreid haar remonstrantse geloof toelichten in een plaatselijke krant in 

Alblasserdam. Het blad Volzin gaf in een artikel van vier pagina’s aandacht aan nieuwe vormen van kerk zijn en 

noemde daarbij De Leven Ede als lichtend voorbeeld. En de nieuwe algemeen secretaris Joost Röselaers was 

meteen volop in de publiciteit met een optreden in het Tv-programma Het Vermoeden en interviews in NRC Next, 

RTL Z, Trouw en een citaat in de Volkskrant. 
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Communicatie 
 

Steeds belangrijker voor de Remonstranten wordt de aanwezigheid online. We zetten medio 2015 al een grote stap 

met de vernieuwde website remonstranten.nl. De site speelt een cruciale rol voor mensen die overwegen vriend te 

worden. Iedere ‘call to action’ vanuit de campagne is immers gericht op het bezoeken van de website. We zoeken 

doorlopend naar het optimum in het bereiken van nieuwe (relevante) bezoekers (lees: potentiële vrienden). Dat 

begint met prikkelende, aandachttrekkende blogs, die actualiteit, verdieping, inspiratie of remonstrants nieuws als 

thema hebben. Die blogs worden voortdurend gemonitord door ons internetbureau Max: gebruiken we de goede 

woorden, is de lengte goed, hoe vindbaar zijn we op Google, verwijzen andere sites naar ons, hoe gebruiken we 

Facebook in de promotie, wat doet de maandelijkse digitale nieuwsbrief, maken we optimaal gebruik van Google 

Ads etc. In het verslagjaar voegden we ook de verschenen afleveringen van AdRem toe aan de website, een goede 

aanvulling. En we plaatsen interessante activiteiten van gemeenten in de online agenda. Op dit moment doen 

vrijwel alle remonstrantse gemeenten mee in het nieuwe format van de website, we ondersteunen hen, waar 

mogelijk en gewenst.  

Facebook is voor onze doelgroep een belangrijk sociaal medium. Het aantal likes steeg in het verslagjaar met 500, 

van 6.165 tot 6.573. Voor het komende jaar is het doel om dit aantal door middel van gerichte marketingacties te 

verhogen tot 10.000. We bloggen gemiddeld drie maal per week en elk blog krijgt een ‘ankeiler’ via Facebook. 

Ook Twitter wordt frequent ingezet.  

 
Samenwerking 
 

Verderop in de Handelingen vindt u het verslag van Peter Nissen, onze vertegenwoordiger bij de Raad van Kerken. 

De Raad stelde in 2016 een nieuw beleidsplan vast voor de periode 2017-2021.  In aansluiting op de Assemblee 

van de Wereldraad van Kerken in Busan 2013 is ‘pelgrimage’ het samenbindende thema van dit beleidsplan. 

Lense Lijzen vertegenwoordigde de Remonstranten bij enkele inspirerende bijeenkomsten van de World Council 

of Reformed Churches. Ook hier verwijzen we naar zijn verslag op blz.65  in deze Handelingen. Ook de remon-

strantse betrokkenheid bij de IARF liep door (zie verslag blz. 66). 

Diverse Remonstranten waren namens ons betrokken bij Oikos, Pax en het Interkerkelijk Contact in 

Overheidszaken (CIO), zie deel 6 vanaf blz. 59  

In het verslagjaar vond ook regelmatig overleg plaats met de andere vrijzinnige (kerk)genootschappen: 

Doopsgezinden, Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en het Apostolisch 

Genootschap. Enerzijds tussen alleen de functionarissen en anderzijds enkele malen in aanwezigheid van de 

voorzitters. In februari 2017 werd in een gezamenlijk overleg van voorzitters en functionarissen besloten actiever 

de publiciteit te zoeken voor vrijzinnige thema’s. In 2017 en daarna wordt dit nader uitgewerkt. 

 
Bureau 
 

Tom Mikkers verliet het landelijk bureau als algemeen secretaris per 1 september 2016. Hij werd per 1 januari 

2017 opgevolgd door Joost Röselaers. Japke van Malde vertrok per 1 juni 2016 als medewerker nieuw beleid. 

Christa Anbeek was tot 1 juni 2016 voor 0,3 fte eveneens verbonden aan het nieuw beleid. Tom Harkema nam 

van 1 juli 2016 tot 1 januari 2017 als interim-directeur de taken van de algemeen secretaris waar. Per 1 januari 

2017 werd hij bureau directeur.  

 

De bezetting per 1 januari 2017 is als volgt:  

Joost Röselaers Algemeen secretaris 30%, vanaf 1-7 60%  

Tom Harkema Bureau directeur 80%, vanaf 1-7 60%  

Liesbeth Orthel Coördinator bureau 100%  

Michel Peters Communicatie 80%  

Mariëlle van Royen P&O 40%  

Jaap Marinus DeLeven/online 60% w.v. 30% tot 1-9 

Rika Hakvoort Thesaurie KKA (20%) detachering 
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Samenstelling Commissie tot de Zaken verslagjaar 
 

Functie Naam Aftredend Toelichting 

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

Thesaurier Dhr. J. Kranendonk (Johan) 2018 Eenmaal herkiesbaar 

Lid Mw. ds. P.L. van Asselt (Laura)  T/m juni (AV) 2016 

Lid Dhr. J.B.Y. Berkvens (Jan) 2018 Eenmaal herkiesbaar 

Lid Mw. T.J. van der Burg (Teddy) 2020 Va. november (AV) 2016 

Lid Dhr. R. Fokkens (Raymond) 2020 Tweemaal herkiesbaar 

Lid Dhr. P. Korpershoek (Piet) 2017 Niet herkiesbaar 

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

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

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

Lid Mw. A.S.E. van Vendeloo (Angelique) 2019 Tweemaal herkiesbaar 

Adviseur Dr. T.R. Barnard (Tjaard) Nvt Tot september 2016 

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

Secretaris Dhr. A.A.I.M. Mikkers (Tom) Nvt T/m juni 2016 

Secretaris Ds. J.H. Röselaers (Joost) Nvt Vanaf januari 2017 
 

Bestuurstermijnen Commissie tot de Zaken: 1 x 4jaar, 2 x 2 jaar (maximaal 8 jaar totaal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


