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Jaarverslag 2019.
Inleiding
Dit document bevat een verslag van de Werkhofgemeenschap (WHG) in 2019, met bijdragen uit de
verschillende groepen.
Het bestuur van de vereniging, de ‘Kerngroep’, bericht over algemene zaken, de Financiën en het
toekomstberaad.
De andere activiteiten worden gebundeld onder de Liturgiegroep, de Bezinningsgroep, de Contactgroep, de
Actualiteitengroep en de werkgroep Publiciteit.
De structuur van de vereniging in 2019 was:
KERNGROEP
LITURGIEGROEP
Voorgangers
Koor, dirigent en begeleiders
Liedgroep
Voorbereidings- regelgroep
Ontvangstgroep
ZONDAGMORGEN ANDERS
BEZINNINGSGROEP

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

De Werkhofgemeenschap telde op 31 december 2019 89 leden waarvan 2 ereleden. Daarnaast zijn er 29
vrienden van de WHG.

Kerngroep

De kerngroep bestond begin 2019 uit J.v.d.B. (voorzitter,M.B. (secretaris)
B.v.d.H. v.M. (tweede secretaris), R.v.R.C. (penningmeester), J.v.d.I. (tweede penningmeester)
De taken binnen het bestuur en contacten met de werkgroepen zijn onderling verdeeld.
Naast de kerngroep en op verzoek van de kerngroep onderhoudt J.B.v.D. de contacten met het Augustijns
Verband, C.S. bleef de contacten met de voorgangers verzorgen en F.B. verzorgt en beheert de website.
Aandachtsgebieden
Ook in 2019 heeft de kerngroep zich beziggehouden met haar kerntaak: “Leidinggeven 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 erop toe te zien dat de diverse werkzaamheden goed verlopen.
De kerngroep kan daarbij adviseren, initiatieven nemen en een controlerende functie vervullen”.
In 2019 heeft de kerngroep een aantal keer vergaderd.
Concreet heeft de kerngroep zich o.a. beziggehouden met:
Vaststellen en uitvoering geven aan het beleidsplan 2020-2024
Voorbereiden van twee Algemene Ledenvergaderingen, Honorering musici en vergoeding voorgangers en
Functioneringsgesprek dirigent.
Overleg met de liturgiegroep o.a. over samenwerking, vaststellen themavieringen, invulling paasviering, visie
op de toekomst e.d.
Contact onderhouden met de eigenaren van Samaya
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Uitgelicht

Financiën

Het financiële jaarverslag 2019 is separaat beschikbaar en gepubliceerd op de website
www.werkhofgemeenschap.nl, onder ‘Bestuur’.
 In de ALV’s van najaar 2018 en voorjaar 2019 kwamen de prognoses aan bod, zoals opgesteld door K.d. V.
en M.T.: met een gestaag teruglopend ledental en daarmee achterblijvende inkomsten, komt de
Werkhofgemeenschap binnen enkele jaren zeer waarschijnlijk in financiële problemen en kan het
voortbestaan van de vereniging in gevaar komen.
 In reactie op deze berichten maken meerdere leden en vrienden een extra bijdrage over: het boekjaar 2018
wordt uiteindelijk met een batig saldo van € 2.084 afgesloten.
 In samenwerking met Samaya wordt in het voorjaar 2019 naar besparingsmogelijkheden gezocht. Voorlopig
binnen het stramien van een wekelijkse viering in de kapel op zondag en het napraten bij een kop koffie.
In de loop van het jaar wordt besloten de voorbereidingsbijeenkomsten voortaan bij leden aan huis te
houden, een besparing op jaarbasis van ca. € 2.400.
De zaalhuur voor de Augustinus leeskring wordt verrekend.
 Een suggestie om het “Tafelzilver” over te dragen aan Samaya is wel verder uitgewerkt, maar nog niet tot
een definitief voorstel aan de ALV gekomen. Met “Tafelzilver” wordt bedoeld de liturgische
gebruiksvoorwerpen die bepalend zijn voor het beeld en de geschiedenis van Gods Werkhof.
 Ook bij de leden is het besef, dat we verstandig om moeten gaan met beschikbare middelen: de
penningmeester wordt geregeld geraadpleegd of een bepaalde uitgave wel mogelijk en akkoord is.
 Al met al is 2019 afgesloten met een batig saldo van € 3.015
 Deze positieve ontwikkeling houdt nog niet direct in, dat de zorgen van een jaar geleden nu geheel
achterhaald zijn: vooral het op peil houden van het ledental en daarmee de inkomsten van de vereniging
blijft aandacht vragen.
 J.S. had al vroeg in 2019 aangegeven te willen stoppen met zijn taak als administrateur van de WHG. In
december overleed D.C. , jarenlang onze salarisadministrateur.
Dit heeft geleid tot het aangaan van een samenwerking met het administratiekantoor van A.B. (Bunnik),
zowel voor de salarisadministratie als voor assistentie bij de financiële administratie.
In dat verband zijn wij, per 1 januari 2020, overgestapt naar een ander boekhoudprogramma, waarmee de
bankmutaties vanuit de Triodos bank geautomatiseerd verwerkt kunnen worden.

Liturgiegroep

De liturgiegroep bestaat momenteel uit C.S. (voorzitter), C.S. (secretaris), B.v.d.H en M.v.K.
De liturgiegroep kwam in 2019 vijf maal bij elkaar. Alle personen en groepen die bij de vieringen zijn
betrokken, hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Als liturgiegroep proberen we zo nodig te coördineren.
Het bezoekersaantal bij de vieringen bleef redelijk constant en ligt tussen de 50 en 70 aanwezigen.
We mochten twee nieuwe voorgangers begroeten: ds. M.v.G. en pastor A.V.
Evenals andere jaren kregen de vieringen rond Kerstmis en tijdens de Goede Week-Pasen bijzondere aandacht.
Naast de reguliere vieringen van Schrift en Tafel, waren er vijf ZondagMorgenAnders (ZMA) vieringen en twee
bezinningsochtenden.
Buiten het gebruikelijke lezingenschema van de Raad van Kerken, waren er drie cycli
met teksten van Dorothee Sölle, Hadewych en Paulus.
In het voorgangersoverleg is o.a. aandacht besteed aan het belang van het goed en verstaanbaar lezen van de
teksten en aan de inhoud van de voorbede.
We kwamen tot het inzicht dat het woord “Heer” voor de Gods naam een te eenzijdig mannelijk beeld geeft.
Er zijn vele andere namen meer geschikt: Ene, Eeuwige, Barmhartige, Liefdevolle.
Er zijn wat verkennende contacten met de groep van de Hagediensten, wat o.a. resulteerde in hun
aanwezigheid bij onze Pinksterviering.
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Koor

In 2019 bestond het koor uit: 6 sopranen, 3 alten, 4 tenoren, 6 bassen. Met 19 leden en een dirigent zitten we
stevig in het zadel. Maar nieuwe leden zijn altijd welkom, vooral alten.
Ieder jaar worden we een jaartje ouder. Sommige van de ouderen onder ons worden ook meer kwetsbaar
door ziekte en anderszins. Maar ook onder de jongeren/werkenden onder ons zijn enkele leden minder
flexibel door werk en/of gezin. Zo af en toe zijn we, voor zover mogelijk, "compleet". Waar we dan blij mee
zijn.
Kooruitje: H. en G. zetten hun deuren weer wijd open voor ons kooruitje. Op verzoek hebben we deze avond
onze lievelingsboeken met elkaar gedeeld. En natuurlijk weer heerlijk gegeten en gezellig bijgepraat. Maar
voor volgend jaar hebben we een andere locatie besproken.
Waar? Dat hoort u in ons volgende jaarverslag.
Gedachtenis vieringen: Ook in dit jaar waren we als koor betrokken bij de gedachtenisviering van twee van
onze gemeenteleden.
Nieuw in ons midden: Geen nieuwe koorleden dit jaar, maar er vond wel wat verschuiving plaats bij de
pianisten. Vanwege leeftijd of andere bezigheden verlieten een paar vertrouwde gezichten ons.
Nieuwe pianisten werden gevonden Soms is dat even schuren, meestal gewoon even wennen. Maar we zijn er
iedere keer blij mee.
Op initiatief van het koor van de Hagediensten hebben we dit jaar een keer samen geoefend en samen
gezongen in een WHG viering. Het was één van de eerste initiatieven om elkaar op te zoeken en te
ondersteunen als geloofsgemeenschappen die door vergrijzing kleiner worden en zich zorgen maken/maakten
over hun bestaan. We zijn bij elkaar welkom in een viering, maar er ontstonden ook persoonlijke initiatieven
van contact.
Koffie: Een van de veranderingen dit jaar was het gezamenlijk koffiedrinken in de pauze. Dat doen we nu of in
de wificorner, en als dat niet kan, in de kapel . Het is even wennen, vooral in de kapel, omdat we elkaar daar
minder goed verstaan.
Lied: Inmiddels wordt het steeds meer een gewoonte om als koor een lied te zingen en op de telefoon op te
nemen, wanneer één van ons door ziekte of anderszins één of meerder keren niet bij de repetities aanwezig
kan zijn. Als blijk van meeleven sturen we dat daarna de afwezige toe.
Muziek: We zijn nog steeds blij met de opname apparatuur voor het uitzenden van de zondagse vieringen via
de website . Waardoor afwezigen bij ziekte of vakantie toch de vieringen kunnen volgen en de liederen
kunnen meezingen.
De nieuw aangelegde bibliotheek van liederen, die voor alle partijen zijn of worden opgenomen, functioneert
goed. Vooral nieuwe liederen kunnen makkelijker ingestudeerd worden, maar ook oudere, lang niet gezongenliederen zakken soms wat weg. Nu kunnen we thuis alvast onze partij weer even "ophalen".
Koorcommissie: De koorcommissie bestaat nog steeds uit dezelfde drie koorleden, een voorzitter, secretaresse
en penningmeester. Minimaal 1x per jaar komen we samen. Verder hebben we tussendoor regelmatig contact
via mail of telefoon over zaken die moeten worden geregeld.
Onze dirigent is en blijft ons koor vakkundig en bezield dirigeren , maar daarnaast op de repetities leert zij ons
allerlei zang technieken aan, zoals "nasaal" op i,e,a,o,u te zingen. Ook laat zij ons regelmatig door elkaar
staan , zodat we zonder steun van de eigen partij zelfstandig leren zingen èn, belangrijker nog, leren luisteren
naar elkaar.

Liedgroep

De Liedgroep leidde ook in 2019 een weinig actief bestaan.
De leden zijn gelijk gebleven, er zou nog steeds een niet koorlid toe kunnen treden. Er hebben geen officiële
vergaderingen van de Liedgroep plaatsgevonden. Dat wil niet zeggen dat er totaal geen activiteit zijn geweest.
Door één van onze leden worden de liedbundels trouw bijgewerkt en op orde gehouden. Hij heeft bovendien
een korte lijn met de drukker en kan als het nodig is eenvoudig iets aanpassen.
Datzelfde lid heeft nieuwe bundels samengesteld voor de voorbereidingsgroep om het thuis voorbereiden
mogelijk te maken.
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Als er in het koor een nieuw lied ingebracht werd, werd dat door leden van de liedgroep tegen het licht
gehouden en op geschiktheid beoordeeld. Op een later moment kan dan nog in een vergadering beoordeeld
worden of het blijft.
Bovendien zijn er ook in 2019 diverse bij de laatste vernieuwing opgenomen liederen onder de aandacht
gebracht in ‘de Berichten’.

Planning en regelgroep

We zorgen er voor dat 2 keer per jaar per email aan alle voorgangers wordt gevraagd welke data de meest
geschikte zijn om de zondagse vieringen voor te bereiden.
We letten er wel op dat we een goede spreiding maken over de maandag, dinsdag, woensdag middag en
avond. De voorbereidingen vinden in onderling overleg voortaan thuis plaats. En iedere voorbereider beschikt
nu over een eigen liedbundel. Als een voorbereider toch niet beschikbaar blijkt te zijn is het de bedoeling dat
hij/zij zelf met iemand anders ruilt of voor vervanging zorgt.
Een keer in de twee maanden maken we een detailplanning waarbij we de voorbereiders indelen op de eerder
vastgestelde voorbereidingsdagen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de door de
voorbereiders opgegeven verhinderingen en/of vakanties. Het is iedere keer een hele klus maar met
medewerking van allen komen we er telkens weer uit.
Langzaam maar zeker wordt de beschikbaarheid van enkele mee voorbereiders wat anders; voorbereidingen
op de avonden wordt bezwaarlijk. Opnieuw hierbij een oproep: wil je een keertje mee voorbereiden?

ZondagMorgenAnders

27 januari: lezing over Dorothee Sölle door Felicia Dekkers i.s.m. De bezinningsgroep , Voorbereiders: M.S. en
M.v.K.
3 maart : Het koninkrijk Gods, Voorbereiders: O.v.D., B.P. en Chr.S.
16 juni : Hadewych, met minne in minne leven, een innerlijk avontuur. Voorbereiders: R.B., S.H., N.S. en
J.B.v.D.
15 september: Verantwoordelijkheid – kunnen wij die ontvangen, dragen en genieten. Voorbereiders: O.v.D.,
M.v.K. en J.B.v.D.
17 november: De vroedvrouwen en de farao, een ZMA-viering met bibliodrama n.a.v. Exodus 1.
nVoorbereiders: J.IJ. W.B., J.B.v.D. en M.v.K.
S.H. heeft in het najaar te kennen gegeven niet meer mee te willen doen als voortrekker van de ZMA
vieringen, ze wil wel incidenteel mee voorbereiden.
Tot op heden hebben we nog geen nieuwe persoon gevonden om ons drietal weer tot een viertal te maken.
Onze groep bestaat nu uit J.B.v.D., O.v.D. en M.v.K

Ontvangstgroep
De ontvangstgroep heeft in 2019 weer op volle toeren gedraaid.
Elke zondag waren er drie mensen die zorgden voor het klaarzetten van de stoelen, de hand- en spandiensten
in de kapel, voor, tijdens en na de viering en het zetten en schenken van koffie en thee na de viering inclusief
de afwas erna.
Achter de schermen waren er mensen die zorgden voor :
de inkoop van koffie, thee, koekjes, suiker en koffiemelk.
de geluidsinstallatie en de uitzendingen voor de mensen thuis.
het drukken van de liturgieën.
De inkoop van adventskaarsen en/of andere benodigdheden.
De aankleding van de kapel bij bijzondere vieringen, zoals Kerst of Pasen.
De liturgische was.
Verder zorgde de ontvangstgroep ook voor koffie, thee en afwas bij de ALV.
Er is in overleg met de Kerngroep en Samaya actief nagedacht over de rol van de ontvangstgroep bij een
afscheidsviering van een lid van de Werkhofgemeenschap in onze eigen kapel en er is geïnventariseerd wie er
voor deze speciale diensten beschikbaar zijn binnen de ontvangstgroep.
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In 2019 zijn bij een tweetal uitvaarten de nodige hand en spandiensten verleend.
Er was de jaarlijkse lunch en jaarvergadering in ’t Goy, waar de puntjes weer op de i gezet zijn en de taken
verdeeld.
Zowel met Pasen als met Kerst mochten we na de viering gebruik maken van de huiskamer en eetzaal van
Samaya en waren we in grote getalen aanwezig om het geheel in goede banen te leiden.
Bij dit alles speelde de afstemming met Samaya een grote rol.
Het verantwoordelijkheidsgevoel, de saamhorigheid en flexibiliteit zorgden er voor dat dit alles ook in 2019
weer gelukt is.

Bezinningsgroep 2019

In de bezinningsgroep participeren S.H. , J.K., L.S. en M.S. Zij inventariseren initiatieven en organiseren
activiteiten met het oog op verdieping in religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke bronnen en thema’s.
In 2019 werd twee maal een bezinningsochtend vormgegeven. De eerste samen met de ZMA.
Op zondagochtend 27.1.2019 was F.D., ze is neerlandica, theologe en in het verleden ook lid van de WHGonze gast. Aan de hand van een PowerPoint presentatie liet ze ons kennismaken met het denken en handelen
van de theologe Dorothee Sölle, haar weg van visioen en verzet. Zoals F. liet zien en horen zijn de teksten van
Sölle ook in de huidige tijd nog altijd actueel. Het was de start van een cyclus.
Op zondagmorgen 3.11.2019 sprak rabbijn M.v.P. over de Joodse visie en omgang met de verhalen uit het
Oude en Nieuwe Testament. Haar verhaal werd omlijst door muziek.
De Joodse traditie is voor M.v.P. een onuitputtelijke inspiratie bron. Haar interpretatie van het Jodendom richt
zich voornamelijk op de menselijke en minder op de wetmatige kant.
M.v.P. is rabbijn van de Liberaal-Joodse gemeente Beth Jehoeda in Den Haag.
Ze is een van de eerste vrouwelijke rabbijnen in Nederland. De rijkdom aan Joodse tradities door geven ziet ze
als haar taak. Daar gaf ze deze ochtend op bevlogen wijze gestalte aan.
Beide bezinningsochtenden werden goed bezocht door leden van de WHG en -mede door publiciteit in de
regio- ook door vele andere belangstellenden.
Samenwerking en afstemming met de liturgiegroep bleek ook dit jaar een belangrijke voorwaarde om
verdieping op deze wijze te kunnen realiseren.

Augustinus leeskring
We zijn in januari 2019 gestart met het lezen het boek van Paul van Geest over Augustinus’ Godsgeloof. We
bereiden onze bijeenkomsten eerst thuis voor.
We lezen een gedeelte van het boek en geven aan, waar we vragen over hebben en/of waar we met elkaar
over in gesprek willen gaan.
Onze bijeenkomsten in 2019 zijn één maal per maand op woensdagochtend
van 10.45 tot 12.45.
We komen bij elkaar in Samaya, waarvoor we ieder een klein bedrag per seizoen betalen.
Er zijn negen bijeenkomsten per seizoen.
Wie met ons mee wil lezen, kennis wil maken of zich opnieuw wil verdiepen in Augustinus is van harte
welkom.

Contactgroep

De contactgroep is in 2019 4x bij elkaar gekomen. In goed overleg is besloten te stoppen met het schrijven van
Paaskaarten. Alleen met Kerst worden er nog kaarten verstuurd.
B.P., de laatste jaren de trekker van de contactgroep, heeft besloten haar werkzaamheden te beëindigen.
Gelukkig heeft B.v.d.Hor. deze plek ingevuld (met de aantekening dat B. dit één jaar wil proberen en na een
evaluatie zal bezien of ze deze taak wil voortzetten). Naast B. bestaat de contactgroep uit H.K. en R.W.
Telefonisch en door persoonlijk contact geeft de contactgroep uitvoering aan de opzet waarvoor deze bedoeld
is: Contacten leggen en onderhouden, waar nodig. En met name die personen die het nodig hebben.(uiteraard
zijn er ook andere contactgroepen of contactmomenten )
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Voor een goed functioneren van de contactgroep is wel continue informatieve voeding nodig van alle leden
van de Werkhofgemeenschap

Werkhoftafel
De Werkhoftafel is een succes gebleken. Steeds meer mensen wisten de weg te vinden op de geplande
woensdagavond in de herfst- en wintermaanden. In het begin was het even een zoeken in; hoeveel, waar, wie
en wat, maar er was een heel team vrijwilligers die de zaken met elkaar met verve hebben opgepakt. En niet
voor niets. De laatste twee avonden waren er meer dan 30 mensen. Dat is fijn. Zo blijkt dat we een behoefte
invullen en tot nu toe met een gezonde balans in kosten en baten. Het succes danken we ook aan de
bereidheid van Samaya om mee te denken in de prijsstelling en kwaliteit van soep en brood. Op deze plaats
willen we graag allen danken die , ieder op de eigen wijze, hebben meegeholpen aan het succes van de
"Werkhoftafel nieuwe stijl".
Voorlopig lijkt het erop dat de Werktafel een bepaalde periode niet door kan gaan, door de onzekere situatie
in verband met Corona. Jammer, maar we houden u op de hoogte en hopen op het beste.
Blijf gezond. Zorg goed voor jezelf en goed voor elkaar. Team Werkhoftafel

Werkgroep Samenwerking Werkhofgemeenschap-Hagediensten

De groep bestaat uit de volgende leden van de Werkhofgemeenschap: J.v.d.I., L.S., M.S. en C.S. Vanuit de
Hagediensten nemen J.D. , A.K. en T. v.d.V.
In februari heeft er in heel goede harmonie een verkennend gesprek plaats gevonden. Over en weer was
helder dat “eigenheid” opgeven niet aan de orde is maar samenwerken waar mogelijk wel. Er is een voorstel
geformuleerd voor de ALV van de WHG op 8 april 2019 waarin toestemming is gevraagd en verkregen om
verdere stappen te zetten met elkaar.
Dit heeft o.a. geresulteerd in deelname van een aantal leden van de Hagediensten aan het koor van de WHG
ten behoeve van de Pinksterviering in 2019. Met enige regelmaat zien we ook leden van de Hagedienst onze
vieringen bezoeken. Ook hebben een aantal leden van de WHG Hagediensten bezocht en een zomerse
loungemiddag bij Hagedienstleden thuis bijgewoond.
In het overleg van oktober 2019 spraken we o.a. af elkaar op de hoogte te houden via ieders eigen kanalen,
Hagenieuws en WHG Berichten en als groep twee keer per jaar samen te komen. Tijdens dit overleg hebben
we ook afgesproken de data van de nieuw te plannen themacycli binnen de WHG z.s.m. aan de
Hagedienstleden door te geven zodat zij zouden kunnen proberen hun programma zo in te richten dat wie wil
zo vaak mogelijk een cyclus kan bezoeken. De cycli lijken een belangrijk raakpunt. Dit heeft er meteen toe
geleid dat leden van de Hagediensten deelnamen aan de voorbereiding van de Eckhartcyclus die binnen de
WHG in 2020 wordt gehouden.

Werkgroep Publiciteit

In 2019 is de ‘werkgroep publiciteit’ met een beperkte taakstelling voortgezet in de ‘PR groep’; de publicitaire
activiteiten zijn feitelijk opgedeeld in:
PR groep (F.B., T.K., C.S.), Digitale media (F.B.), Redactie berichten (F. B., C. S en C.T)
De PR Groep richt zich vooral op twee taken:
het informeren van de plaatselijke kranten over onze vieringen en eventuele bijzondere activiteiten en De
WHG krijgt wisselende aandacht van de lokale pers in de regio. Aandacht in de pers was er voor de
bijeenkomsten over: Dorothee Sölle, Hadewych, Rabbijn M.v.P.. Waarom krijgen we de ene keer meer
aandacht dan de andere keer? We denken dat dit deels te maken heeft met de grote afstand tot redacties.
Ook het opgaan van lokale surfertjes in samengevoegde uitgaven maakt die afstand groter. Een voorbeeld
hiervan is het verdwijnen van De Wijkse Courant. Wijks nieuws vindt alleen nog een plek in ’t Groentje, dat een
veel groter gebied bestrijkt met weliswaar lokale edities, maar met een anonieme redactie van uitgeverij BDU
in Gorinchem. De keerzijde is dat bijna alles in mini-berichtjes via internet aangeleverd kan worden en vaak
ook wel geplaatst wordt. Op websites is ruimte voor tekst. Een enkele keer plaatst een redactie een
uitgebreidere tekst, die via de mail is aangeleverd.
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Afgelopen jaar namen lokale kranten een enkele keer een bericht van ons op ook al vond dit in een andere
gemeente plaats. Positief is ook dat we merken dat wanneer een thema aansprekend is, herkenbaar
misschien, we bijna altijd aandacht krijgen: soms in het klein, een andere keer uitgebreid.
Nieuw is dat een enkele uitgave grotere garantie geeft voor plaatsing van een bericht in de activiteiten/culturele agenda bij betaling van een bepaald bedrag.
Digitale media:
het onderhouden van de “digitale media” (vnl de website), soms Facebook, uitzenden op internet. In 2019 is
het gehele jaar de website www.werkhofgemeenschap.nl operationeel geweest. De site draaide naar volle
tevredenheid gedurende geheel 2019 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 F. B.
De bezoekersaantallen van de site zijn nog steeds laag en in 2019 ten opzichte van 2018 ongeveer stabiel
gebleven. Gemiddeld zijn dat tussen de 10 en 15 bezoekers per dag, met soms uitschieters naar 30 op
bijzondere vieringen of op zondagen. Onderstaande grafiek is die van het 4e
kwartaal in 2019.

Het uitzenden van de vieringen op internet is geheel 2019 operationeel
geweest, de in 2017 nieuw ingerichte installatie kende weinig tot geen
storingen. 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 2018
waren er te weinig redacteuren beschikbaar die de mogelijkheid, tijd en aandacht hiervoor hebben.
Redactie berichten:
Inhoud, vormgeving en distributie van het 2-maandelijkse blad ‘De Berichten van de Werkhofgemeenschap’ .
In het verslagjaar 2019 verschenen de “Berichten van de Werkhofgemeenschap” zes keer van de hand van de
drie -koppige redactie. W.de L. en A. v.d. V. verzorgden de distributie.
Ook in heel 2019 verzorgde Neeltje Smit de voorkant met een eigen aquarel of tekening en met soms een
eigen gedicht erbij.
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