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Jaarverslag 2017
Inleiding
Dit document bevat een verslag van de Werkhofgemeenschap (WHG) in 2017, met bijdragen uit de
verschillende groepen.
Het bestuur van de vereniging, de ‘Kerngroep’, bericht over de Financiën en de Public Relations.
De andere activiteiten worden gebundeld onder de Liturgiegroep, de Bezinningsgroep, de
Contactgroep en de Actualiteitengroep.
De structuur van de vereniging in 2017 was:
KERNGROEP
TOEKOMSTBERAAD
LITURGIEGROEP
Voorgangers
Koor, dirigent en begeleiders
Liedgroep
Voorbereidings- regelgroep
Ontvangstgroep
ZONDAGMORGEN ANDERS
BEZINNINGSGROEP

FINANCIËN
Jaarcijfers
Augustinus leeskring
CONTACTGROEP
Foyers
Werkhoftafel
ACTUALITEITENGROEP
Diakonale Collectes, Amnesty
Mensenrechten, Wake kamp Zeist
WERKGROEP PUBLICITEIT
Berichten, digitale media en pers

De Werkhofgemeenschap telde op 31 december 2017 97 leden waarvan 2 ereleden. Daarnaast zijn
er 27 vrienden van de WHG.
In 2017 is overleden: Zr. Maria Clara van Beek, erelid

Kerngroep
De kerngroep bestond in 2017 uit:
Voorzitter
Marja Schilderman
Penningmeester(s)
Klaas de Vries en Cor Spithoven
Secretarissen
Freek Boersma (tot 11/17), Marianne Beliën (vanaf 11/17) en Marianne
Brakenhoff
De taakverdeling rond de aandachtsgebieden van de kerngroepleden was als volgt:
Marja Schilderman
Samaya, dirigent, Bezinningsgroep
Klaas de Vries
Financiën
Cor Spithoven
Liturgiegroep, Gouddelvers(PR, informatiegids)
Marianne Brakenhoff Actualiteitengroep, Contactgroep
Freek Boersma
Communicatie vereniging, beheer website
Marianne Beliën
Communicatie vereniging
Namens de kerngroep onderhield Josephine Boevé de contacten rond de Augustijnse beweging /
beraad.
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Aandachtsgebieden
In 2017 heeft de kerngroep zich bezig gehouden met haar kerntaak: “Leiding geven aan en
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid en het financiële beheer van de
Werkhofgemeenschap. Dit alles binnen de door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgestelde
beleidskaders.
De lopende activiteiten van de Werkhofgemeenschap worden uitgevoerd door een aantal
werkgroepen.
Het is de taak van de kerngroep er op toe te zien dat de diverse werkzaamheden goed verlopen.
De kerngroep kan daarbij adviseren, initiatieven nemen en een controlerende functie vervullen”.
In 2017 heeft de kerngroep 10 keer vergaderd.
Concreet heeft de kerngroep zich bezig gehouden met:
• Uitvoering geven aan het beleidsplan 2016-2020
• Huurovereenkomst 2017
• Voorbereiden van twee Algemene Ledenvergaderingen
• Honorering musici en vergoeding voorgangers
• Functioneringsgesprek dirigent
• Gesprek met de liturgiegroep n.a.v. de taak en functieomschrijving in de informatiegids over
de stand van zaken, wel en wee, zorgen en mogelijkheden
• Contact onderhouden met de eigenaren van Samaya en o.a. inventaris en eigendommenlijst
opgeschoond
• Instellen besluitenlijst met verwijzing naar betreffende kerngroepvergadering of ALV
• Voorbereiden en instellen Toekomstberaad WHG
• Voorbereiden en presentatie nieuwe informatiegids WHG
• Voorbereiding wijziging Huishoudelijk Reglement
• Onderzoek bezuiniging drukkosten Berichten
• Instellen voorbereidingscommissie en besluit over vieren 20 jaar WHG op 4 maart 2018
• Besluit genomen over bijdrage gezamenlijk informatiebord met Samaya en de Stichting Gods
Werkhof

Financiën
Het financiële jaarverslag 2017 is separaat beschikbaar en gepubliceerd op de website
www.werkhofgemeenschap.nl, onder ‘Bestuur’.

Toekomstberaad
Het toekomstberaad formeel ingesteld door de ALV per 5 april 2017, begon op 8 maart met de
opdracht in de breedste zin te onderzoeken welke mogelijke alternatieven en scenario’s het
voortbestaan van onze vereniging voor de komende tijd zouden kunnen waarborgen.
Ze bestond in het verslagjaar uit:
Aline Barnhoorn, Marianne Beliën, Stieneke Harms, Jurianne Kemmink, Thea Korten, Gerard de
Ruiter en namens de kerngroep Freek Boersma en Marja Schilderman.
Voor Aline Barnhoorn bleek het in de praktijk helaas te moeilijk om zich voor deze taak vrij te maken.
De groep is in 2017 8 maal bijeen geweest.
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In de eerste bijeenkomsten lag de benadering op inventariseren van welke problemen het
verouderen van onze gemeenschap met zich mee brengt en het zoeken naar wegen om een zo vitaal
mogelijke geloofsgemeenschap te blijven.
Vervolgens een oriëntatie op hoe onze problematiek zich verhoudt tot een breder proces in de
samenleving; hoe een aantal vergelijkbare kleine geloofsgemeenschappen in de wijdere omgeving
werken, wat hun visie is en hoe zo daar vorm aan geven. Daarnaast inventarisatie van bestaande en
op korte termijn te verwachten knelpunten t.a.v. bemensing binnen taakverbanden van onze
gemeenschap en het opstellen van enkele scenario’s om met minder menskracht toch op termijn zo
lang mogelijk vitaal te blijven.
Dit mondde uit in het tussentijds verslag “Kijken in de verte”, bestemd voor de A.L.V. 20 november
2017. Aan de hand van een drietal vragen, zie ALV-stukken, werd de aanwezigen gevraagd zich
hierover uit te spreken.
De resultaten hiervan werden uitgewerkt in de laatste twee vergaderingen van 2017. Om meer zicht
te krijgen op de vraag hoe verder, werd voor begin 2018 een overleg ingepland met de werkgroepen
en een overleg met de liturgiegroep.

Liturgiegroep
Na het afscheid van Benedict Winnubst en Hedy de Groot, in februari respectievelijk september,
bestond de liturgiegroep in 2017 uit Bernadette van den Hoek, Henk Hortensius (afgevaardigde van
de voorgangers en secretaris), Maria van Kuijen en Charles Steur (voorzitter). Tijdens het
voorgangersoverleg van 8.3.18 neemt Henk afscheid en zal Cor Spithoven zijn plaats overnemen.
Naast de gewone gang van zaken ging onze aandacht dit jaar vooral uit naar de lezingencycli en de
paasviering.
Er waren vier cycli:
• 5 t/m 26 februari: het Thomasevangelie, eerst drie vieringen, tot slot een lezing van Bram
Moerland, georganiseerd door de bezinningsgroep.
• 11 t/m 25 juni: Hooglied
• 27augustus – 17 september: Augustinus
• 5 t/m 26 november: Dag Hammarskjöld, waarvan de eerste viering/lezing verzorgd werd
door ZMA-groep/bezinningsgroep.
In de schriftelijke evaluatie die we eind november hielden, werden zij door de bezoekers zeer positief
beoordeeld. Een aantal voorgangers is minder enthousiast. Zij wijzen erop dat een dergelijke opzet
buiten hun vakgebied valt. Wij hopen dit te ondervangen door de data van de cycli vroeg vast te
stellen, nog vóór het rooster naar de voorgangers gaat, zodat zij weten waarvoor zij intekenen. Ook
zullen wij niet meer dan drie cycli per jaar plannen.
De paasviering vond dit jaar voor het eerst plaats tijdens de paasnacht, wat een mooie, inspirerende
viering opleverde. Sommige leden van protestantse komaf wezen er echter op dat de paasviering
voor hen gekoppeld is aan de zondagochtend, terwijl voor anderen een viering later op de avond om
gezondheidsredenen niet haalbaar is. Een model te vinden dat voor iedereen bevredigend is, is een
van de opdrachten die wij onszelf voor dit jaar gesteld hebben.

Liedgroep
In 2017 – door diverse omstandigheden ruim een jaar later dan gepland – werd de
bundelvernieuwing gerealiseerd; we schrapten relatief weinig verouderde en/of weinig gekozen
liederen en voegden veel nieuwe liederen toe, een mix van ‘Oosterhuis,’ vrouwelijke tekstdichters en
wat anderstalige liederen. Omdat Frans van Klaveren voor de druk gebruik kon maken van het
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nieuwe kopieerapparaat van de katholieke parochie in Houten, slaagde hij er ook in de kosten binnen
de perken te houden.
Uiteraard kreeg ook de liedcatalogus een update.
We hebben Geertje Bouwman gevraagd in de Berichten steeds een van de nieuwe liederen voor het
voetlicht te plaatsen, ter kennismaking en gewenning.
De liedgroep bestaat uit Lisette Bernt, Geertje Bouwman, Frans van Klaveren en Charles Steur.

Koor
In 2017 bestond het koor (gaandeweg) uit:
6 sopranen
• Adrianne Beuving
• Geertje Bouwman
• Riet Maagdenberg
• Jopie de Pijper
• Marja Schilderman
• Anne van der Velden
3 alten
• Ria Niessen
• Lineke de Ruiter
• Jolande IJkema
4 tenoren
• Eric Schuurman
• Cor Spithoven
• Charles Steur
• Anton Zandbelt
4 bassen
• Walter Boevé
• Hilbrand van Gorkum
• Gerard de Ruiter
• Klaas de Vries
Als koor hebben we nog steeds te maken met kwetsbaarheid door ziekte van leden. Sommige van
ons blijven met regelmaat tobben met hun gezondheid, dat hen beperkt in wat ze kunnen doen.
Twee van de drie lege plekken in het koor die in 2016 ontstonden zijn inmiddels weer opgevuld.
We zijn blij met de komst van Jolanda Ijkema (alt) en Anne van der Velde (sopraan).
Met regelmaat vroegen we voor de feestdagen versterking van zanglustige leden. Zo zongen met de
Kerst viering Anne van der Velde en Stieneke Harms mee. Anne is daarna gebleven als lid van het
koor . Maar we hopen nog steeds op meer uitbreiding, zowel vrouwen (alten) als mannen zijn
welkom.
Ook dit jaar zijn we voor ons kooruitje weer gastvrij onthaald door Harry en Geertje in 't Goy.
Naast het zingen in de kapel op zondagmorgen worden we ook regelmatig gevraagd te zingen bij een
uitvaartdienst van een van onze WHG - leden.
Dit jaar was dat bij ons erelid Zr. Maria Clara.
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De koorcommissie bestond uit:
• Geertje Bouwman – voorzitter
• Adrianne Beuving – secretaris
• Lineke de Ruiter Scherling - penningmeester

Het koor stond wederom onder de bezielende leiding van onze dirigent Lisette Bernt

Planning en regelgroep (voorbereidersgroep)
We zorgen er voor dat 2 keer per jaar per email aan de voorgangers wordt gevraagd welke data de
meest geschikte zijn om de zondagse vieringen voor te bereiden. Hierbij speelt dat we een goede
spreiding maken over de verschillende dagenmaandag, dinsdag, woensdag middag en avond. Daarna
reserveren we bij Samaya de ruimten.
Een keer in de twee maanden maken we een detailplanning waarbij we de voorbereiders indelen op
de eerder vastgestelde voorbereidingsdagen.
Hierbij houden we rekening met de door de voorbereiders opgegeven verhinderingen.
Als een voorbereider toch niet beschikbaar is moet hij/zij zelf ruilen met iemand of voor vervanging
zorgen
Vanwege de drukkere bezetting bij Samaya zal het wel eens voor kunnen komen dat
een voorbereiding bij iemand thuis moet worden gehouden. In voorkomende gevallen leggen we dit
voor aan voorganger en voorbereiders. Tot nu toe is er bereidheid er om bij iemand thuis voor te
bereiden.
Het is iedere keer een hele klus maar met medewerking van allen en een goede planning komen we
er telkens weer uit.
Het laatste jaar is het aantal voorbereiders teruggelopen.
Daarom een oproep aan de leden of zij zelf (weer) mee willen voorbereiden en ook om bij de
Vrienden van de WHG aan te kaarten of zij mee willen voorbereiden.
Bernadette van den Hoek – v. Maarschalkerwaart
Johan Sturkenboom

Ontvangstgroep
De ontvangstgroep heeft ook het afgelopen jaar haar ondersteuningstaken weer goed kunnen
vervullen. We mochten ons verheugen op de komst van twee nieuwe leden, te weten Rob en Suus
van Ravenswaay Claasen. Rob als stoelenzetter en Suus voor de koffiedienst. Tieneke Brobbel heeft
afscheid genomen van de ontvangstgroep.
Henny Staal verzorgt nog steeds de vormgeving van de liturgie en het printen van de liturgie is sinds
Odilia daarmee gestopt is, overgenomen door Charles Steur en Adrianne Beuving en als het nodig is
Geertje Bouwman.
Freek Boersma heeft ervoor gezorgd dat de instelling voor het uitzenden van de vieringen
eenvoudiger te bedienen is voor de koster, zodat het tegenwoordig over het algemeen goed gaat
met de uitzendingen.
Onze groep zag er in 2017 als volgt uit:
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Voor de taken in de kapel:
Rob van den Hoek, Bertha Mirouw, Agatha Gravenmaker, Walter Boevé, Johan van den
Berge, Bep van der Horst, Henny Staal, Maria van Kuijen, Anne van der Velden en Geertje
Bouwman
Voor de koffie en thee:
Josephine Boevé, Marianne Brakenhoff, Anne van der Velden, Bep van der horst, Stieneke
Harms, Agatha Gravenmaker, Suus van Ravenswaay Claasen en Geertje Bouwman
Voor het klaarzetten en opruimen van de stoelen:
Cor Spithoven, Co Baas, Harry Kuiper, Freek Boersma, Chris Stegeman, Rob van den Hoek en
Rob van Ravenswaay.

Hoewel een aantal mensen multifunctioneel inzetbaar zijn, lopen we toch tegen praktische grenzen
aan. Zo is de kapeldienst moeilijker te combineren met het koor, waardoor Geertje het afgelopen
jaar meer voor de koffie ingezet is. Nu is ook Anne in ons koor mee gaan zingen, dus we moeten
kijken welke consequenties dat heeft voor de kapeldienst.
Het verkleinen van de stoelenopslagruimte zijn weerslag op de stoelenzetters. Het is moeilijker
geworden om te manoeuvreren en de wijze waarop alles geplaatst kan worden komt nogal precies.
Het werk wordt als zwaarder ervaren terwijl iedereen ouder wordt.
Ook het afgelopen jaar heeft de ontvangstgroep weer ondersteuning geboden bij de ALV’s en werd
iedereen die kon ingezet bij de bijzondere vieringen van Pasen en Kerst. Als er problemen waren
omdat iemand ziek was of om andere redenen af moest haken, werden ze altijd weer flexibel
opgelost. Zo was Bep van der Horst begin van het jaar niet inzetbaar vanwege haar heupoperatie en
ook Bertha was er een tijd uit vanwege problemen met haar knie en haar reis naar de familie.
Kortom, onze draagkracht is te danken aan ieders bereidwilligheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
Het gepuzzel om de roosters weer gevuld te krijgen konden Geertje en Josephine samen weer rond
krijgen. De moeilijkste periode was zoals steeds de vakantietijd.
Verder zijn Josephine en Geertje in het najaar nog dagen druk geweest met een grote opruimactie op
verzoek van Mickel en Tonja Bos die bezig waren met het reorganiseren van de opslagruimte en de
sacristie.
Josephine Boevé en Geertje Bouwman

ZondagMorgenAnders
We kunnen weer terugkijken op mooie zondagmorgenanders vieringen in 2017.
• We begonnen met de ZMA van 22 januari met als thema 'Engelen' die werd voorbereid door
Johan van den Berge, Henny Staal en Odilia van Doorn.
• Op 26 februari heeft de bezinningsgroep voor de viering Bram Moerland uitgenodigd om te
spreken over gnosis en het Thomasevangelie als afsluiting van de serie vieringen uit het
Thomasevangelie.
• De ZMA van 14 mei had het thema 'Ouder worden, oud zijn' op speciaal verzoek van Henk
Baas die 100 werd. Deze viering werd voorbereid door Jan Baas, Aurelia van Heerdt, Harry
Kuiper, Maria van Kuijen en Josephine Boeve.
• De ZMA van 24 september had als thema Chaos en werd voorbereid door Josephine Boevé,
Maria van Kuijen, Odilia van Doorn en Stieneke Harms
• En op 5 november viel de eerste viering rond Dag Hammarskjöld, de bezinningsgroep heeft
voor deze viering Monica Bouman uitgenodigd om een inleidend verhaal te houden over de
hedendaagse mysticus Dag Hammarskjöld.
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Bezinningsgroep
In de bezinningsgroep participeren Stieneke Harms, Jurianne Kemmink, Lenie Scherpenzeel en
Marja Schilderman. Zij inventariseren initiatieven en organiseren activiteiten met het oog op
verdieping in religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke bronnen en thema’s. In omvang ging het
ook in 2017 om 2 bijeenkomsten. Het is weer gelukt om met boeiende lezingen aan te sluiten bij
thema’s die in zondagse vieringen centraal stonden. In 2017 werd twee maal een zondagmorgen op
andere wijze –met een lezing- vormgegeven. In het voorjaar als afsluiting van een themaserie met
teksten uit het Thomasevangelie en in het najaar voorafgaand aan een cyclus over Dag
Hammarskjöld. Beide zondagochtendlezingen werden goed bezocht door leden van de WHG en ook
door andere belangstellenden.
Samenwerking en afstemming met de liturgiegroep binnen de Werkhofgemeenschap bleek een
belangrijke voorwaarde om deze verdieping op deze wijze te kunnen realiseren.
Bram Moerland was op 26.2.2017 onze gast. Als oud-docent filosofie gaat zijn belangstelling uit naar
de gnostiek, waarover hij vele lezingen gaf en ook publiceerde o.a. ‘Het Evangelie van Thomas’. Met
zijn onderzoek naar teksten uit het vroege christendom en de patronen die daarin zichtbaar worden
liet hij ons uitgebreid kennismaken. Zijn lezing werd omlijst door muziek.
Op 5.11.2017 was Monica Bouman onze tweede genodigde. Zij promoveerde op een
interdisciplinaire studie over de spiritualiteit en politieke ethiek van Dag Hammarskjöld. Sindsdien
geeft zij lezingen, cursussen en retraites op basis van diens leven en werk. Zij liet ons via teksten
voeling krijgen met onszelf en onze bronnen met als doel te groeien in vertrouwen, overgave en
inzet. De tijd die wij er voor uitgetrokken hadden bleek echter te kort voor haar ambitie. Evengoed
resulteerde haar aanpak in een inspirerende ZMA.

Augustinusleeskring
We hebben het afgelopen jaar ’Zoals het hart verlangt’, commentaren over acht psalmen gelezen in
de vertaling van Wim Sleddens. De bijeenkomsten zijn altijd in de late middag, op de woensdag van
16.00 – 18.00. Voor velen van ons prettiger dan op de avond. We komen één maal per maand bij
elkaar. Onze leesgroep bestaat uit 12 personen, inclusief onze begeleider Wim Sleddens.
Wim zorgt voor toelichting over achtergronden en context van de teksten, waarvoor wij hem zeer
erkentelijk zijn.
We lezen de teksten aan elkaar voor en wisselen uit wat een tekstfragment voor ons betekent of
proberen te verwoorden wat we ervan denken te begrijpen.. Wie met ons mee wil lezen, kennis wil
maken of zich opnieuw wil verdiepen in de teksten van Augustinus is van harte welkom.
Contactpersoon: Jurianne Kemmink

Contactgroep
Het jaar 2017 was zorgelijk qua bezetting van de contactgroep.
In januari moest Janny van Klaveren afhaken wegens een slechter wordende gezondheid.
Ook stopte Gera Kol ermee om persoonlijke redenen.
Tieneke Brobbel en Bep Peeman vielen deels uit door ziekte. Het herstel van beiden duurde langer
dan verwacht.
In overleg met de kerngroep werd besloten tot een time out van een half jaar, die nog enige
maanden stilzwijgend werd verlengd.
Met veel moeite en hulp van derden hebben we toch de Paas- en Kerstkaarten verzonden.
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In de zomermaanden sprong Nine Meynen toen ze het een en ander hierover hoorde, spontaan bij
en bracht menig bezoekje. Heel veel dank hiervoor. Inmiddels werden Tieneke en Bep langzaamaan
weer enigszins actief. Na een overleg met de mensen van het Toekomstberaad werd er in de
Berichten van december/januari 2018 een oproep geplaatst voor uitbreiding. Op de laatste ALV
meldde Rolf Wijbrans zich aan. Na een tweede oproep in de volgende Berichten liet Harry Kuiper
weten ook toe te willen treden tot de contactgroep.
We denken nu weer voldoende ‘mankracht’ te hebben om in de steeds meer toenemende behoefte
aan informatie, aandacht, een luisterend oor te kunnen voldoen.
Zowel door persoonlijke bezoeken, telefonische contacten, gesprekken bij de koffie of elders met
Whg-leden of geïnteresseerden.
Eveneens door het bevorderen dat anderen er actief bij betrokken raken.
Terloops hoorden we dat er informeel al wel diverse contacten zijn: heel waardevol.
Voor een goede coördinatie is het wel belangrijk dit aan de contactgroep te melden, bij voorkeur per
mail.
Al met al trachten we dit jaar ‘het met elkaar gemeenschap zijn’ weer een nieuwe stimulans te
geven.

De Werkhoftafel
De Werkhoftafel op de laatste vrijdag van de maand, een ontmoetingsplaats binnen de
WHG, bood ruimte voor informeel samenzijn. Samen eten, aandacht hebben voor elkaar en
deelnemen aan thema’s, ingebracht door leden van de WHG.
De avonden werden georganiseerd door Tieneke Brobbel en de vegetarische maaltijden
werden gekookt door Stieneke Harms , Bertha Mirouw, Jacqueline Landsheer en Anne van
der Velden, een enkele keer bijgestaan door Thea Korten. Jacqueline Landsheer heeft zich na
de zomer helaas teruggetrokken.
De thema’s van de avonden waren:
27 januari
24 februari
31 maart
29 september
27 oktober
24 november

Willem van Erp “De dichter dicht”
Hilbrand van Gorkum “Natuurverschijnsel”
Mieke Tollenaar “Afscheid Samaya”
Josephine Boevé en Wilma van der Waart vertellen over hun Augustijns
kloosterleven en welke invloed dat had op hun verdere leven.
Mieke Tollenaar “Wat doen we met zijn kleren?” naar aanleiding van haar boekje
met die titel over het verlies van een dierbare.
Arie Nico Verheul “Onder vluchtelingen in Irak”

Van de ontmoetingen werd veel en enthousiast gebruik gemaakt. Veel dank ook aan de
inleiders.

Actualiteitengroep
De taak van de Actualiteiten groep beperkt zich voornamelijk tot de organisatie van de diaconale
collectes. De WHG als gemeenschap draagt hiermee op een bescheiden manier bij aan het ledigen
van sociale nood elders. Dit betreft zowel Nederlandse collecte doelen als doelen uit 3e wereld
aangedragen door leden van onze gemeenschap. Een collecteperiode duurt ongeveer negen weken.
Bij de planning van de collectes wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk de gangbare volgorde
aan te houden, met dien verstande dat er doelen kunnen uitvallen en nieuwe worden toegevoegd.
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Voorts zijn wij betrokken bij het contact met de maandelijkse Wake bij het Detentie Centrum in
Soesterberg waar vluchtelingen gedetineerd worden. In 2017 werd het borduren van linten bestemd
voor een wandkleed in het stiltecentrum gecoördineerd. In de Kerstnachtviering vormden te
borduren intenties en wensen als opschriften op de linten deel van de liturgie.
Overzicht diaconale collectes in het afgelopen jaar:
• 18/12- 016 t/m 5 febr 017 Kiran Namaste (Marja Schilderman)
• 12 febr t/m 2 april Mantelzorg Gods Werkhof (Mieke Tollenaar, Klaas de Vries)
• 9 april t/m 4 juni Kirkuk Irak studies steun vluchteling studenten (Arie Nico Verheul)
• 11 juni t/m 20 aug. Papua Nieuw Guinea OSAproject (Josephine)
• 27 aug.t/m 15 okt Madat Nepal (Klaas de Vries)
• 22 okt t/m 17 dec Moeder en kind kliniek Ghana (Benedict)
• 24 dec t/m 11 febr 018 Kiran Namaste Nepal (Marja Schilderman)
Ons werkgroepje bestaat uit Josephine Boevé, Heleen Broekema en Eric Schuurman.

Gouddelvers – Werkgroep Publiciteit
In het afgelopen jaar heeft de gouddelversgroep zich omgevormd tot werkgroep publiciteit. Het
streven van de gouddelversgroep om nieuwe leden te werven bleek helaas niet haalbaar.
Belangrijkste nalatenschap van de gouddelvers is dat deze groep het belang van het zichtbaar zijn
voor de buitenwereld op de kaart heeft gezet. Dat is gebeurd door te werken aan bewustwording ten
aanzien van wie zijn wij, wat vinden we belangrijk, wat willen we naar buiten laten zien en hoe doen
we dat? Dat proces heeft geresulteerd in:
• een missiezin waarin we ons als Werkhofgemeenschap herkennen en waarmee we naar
buiten treden en herkenbaar zijn
• een uitnodigende en levendige website
• een kleurrijke folder
• een visitekaartje
• een binnenkort te plaatsen informatiebord aan de weg
• meer structurele aandacht voor de PR, nu voortgezet in de werkgroep publiciteit.
De oud-leden zijn bedankt voor hun inzet.
De werkgroep publiciteit richt zich vooral op twee taken:
• het onderhouden van de “digitale media” (vnl de website)
• het informeren van de plaatselijke kranten over onze vieringen en eventuele
• bijzondere activiteiten en gebeurtenissen.
In het afgelopen jaar verschenen artikelen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Henk
Baas en naar aanleiding van de cyclus met teksten van Dag Hammarskjöld.
In het afgelopen jaar is ook de mogelijkheid geschapen om via internet onze vieringen te beluisteren.

Digitale media
In 2017 is het gehele jaar de (in 2015 nieuw vormgegeven) website www.werkhofgemeenschap.nl
operationeel geweest. De site draaide naar volle tevredenheid gedurende geheel 2017 bij provider
Hostnet.
De website wordt wekelijks bijgehouden – de toelichting van de komende zondag plus de orde van
dienst zijn te downloaden. Het inhoudelijk beheer van de site gebeurt door een (te) klein team,
voornamelijk door Freek Boersma.
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De bezoekersaantallen van de site laten te wensen over. Gemiddeld zijn dat rond de 12 bezoekers
per dag, nog lager dan in 2016. Met uitschieters naar 50 bezoekers rond Pasen, of een speciale
viering, en met Kerst.

Het uitzenden van de vieringen op internet is geheel 2017 operationeel geweest, de in 2017 nieuw
ingerichte installatie kende geen storingen, nadat bij een externe streaming partij een abonnement
werd afgesloten. De ontvangstgroep zet steevast iedere zondag keurig ook de computer aan – en na
de viering weer uit. Ook voor deze digitale voorziening geldt, dat er weinig luisteraars zijn (tussen de
2 en 5) en dat de techniek afhankelijk is van 1 persoon. Niettemin wordt de voorziening op prijs
gesteld.
De social media Facebook en vooral ook Twitter zijn maar zeer mondjesmaat bijgehouden. Net als in
2016 zijn er te weinig redacteuren beschikbaar die de mogelijkheid, tijd en aandacht hiervoor
hebben.
De werkgroep publiciteit bestaat uit: Freek Boersma, Thea Korten, Cor Spithoven

De Berichten
In het verslagjaar 2017 verschenen de Berichten zes keer.
Neeltje Smit verzorgde de voorkant met een eigen aquarel of tekening en met soms een eigen
gedicht erbij.
De kopij wordt vaak op de valreep aangeleverd.
‘Gesprek met’ inmiddels door gebrek aan man/vrouwkracht is helaas komen te vervallen.
Ook dit onderstreept de teruggang van de inzetbaarheid van de WHG-leden.
Er is minderkopij doordat het secretariaat informatie naar de leden per mail toezendt.
In 2018 zijn wij als redactie 10 jaren actief.
Leden: Bep Peeman, Anne van der Velden en Wim de Leeuw.
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