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Dit document bevat een verslag van de Werkhofgemeenschap (WHG) in 2021 met bijdragen uit de 
verschillende groepen.  
Het bestuur van de vereniging, de ‘Kerngroep’, bericht over algemene zaken, de financiën, het functioneren 
van de werkgroepen en de vitaliteit van de vereniging.  
De andere activiteiten worden gebundeld onder de Liturgiegroep, de Bezinningsgroep, de Contactgroep, de 
Actualiteitengroep en de werkgroep Publiciteit. 
 
De structuur van de vereniging in 2021 was: 

KERNGROEP  
  
LITURGIEGROEP CONTACTGROEP  

Voorgangers  Werkhoftafel 

Koor, dirigent en begeleiders ACTUALITEITENGROEP 

Liedgroep  Diaconale Collectes, Wereldwinkel, Amnesty 

Voorbereidings- regelgroep  Mensenrechten, Wake kamp Zeist 

Ontvangstgroep  

ZONDAGMORGEN ANDERS 
WERKGROEP PUBLICITEIT 
Berichten, digitale media en pers 

BEZINNINGSGROEP  

Augustinus leeskring 

  

De Werkhofgemeenschap telde op 31 december 2021:  78 leden en 2 ereleden en 17 vrienden. 
Kerngroep 
De kerngroep bestond begin 2021 uit Johan van den Berge (voorzitter), Bernadette van den Hoek van 
Maarschalkerwaart (secretaris) en Rob van Ravenswaay Claasen, (penningmeester) en verder uit Marianne 
Beliën die in november reglementair is afgetreden en Jeannette van den Ingh die in november tussentijds is 
afgetreden. Anke Matthijs is in de ALV van november ’21 als nieuw kernlid verwelkomd. 
 
Aandachtsgebieden 
Door de tanende vitaliteit kwam het functioneren van diverse groepen in de knel. Daarnaast stelden we vast 
dat door het afnemende ledental de inkomsten uit bijdragen  de reguliere uitgaven niet meer dekten. Na 
diverse gespreksrondes via het internet en het rechtstreeks telefonisch raadplegen van leden is er een 
enquête gehouden over het voorstel de reguliere vieringen te minderen. Waarbij “..we beogen uit te kijken 
over de horizon van de tanende vitaliteit naar een toekomstbestendige gemeenschap in liturgie, bezinning en 
ontmoeting…... Door nu te minderen in het aantal vieringen bieden we ruimte en kansen voor nieuwe 
perspectieven en initiatieven. Terwijl  we nog steeds rekening moeten houden met verdere krimp, willen we de 
veranderingen juist insteken vanuit een hoopvol en kansrijk elan waarbij groei en verjonging aandacht krijgen, 
gestoeld op de open houding van onze voormoeders, de zusters. …”. 
Bijna 2/3 van de leden gaven aan in te stemmen met het voorstel. Op de opengevallen zondagen is de kapel 
nog steeds  beschikbaar voor samenkomsten die uitnodigend zijn voor onze gemeenschap en voor de 
behoeften van mensen in onze directe omgeving. We zijn blij dat enkele betrokkenen bij onze gemeenschap 
een aantal van deze samenkomsten op alternatieve wijze vorm is gaan geven. 
 
Naast deze veranderingen en het vormgeven van het nieuwe rooster voor 2022 is veel tijd besteed aan het 
reageren op de wisselende adviezen en richtlijnen vanwege de Corona pandemie om de vieringen zo veilig en 
verantwoord mogelijk vorm te geven. 

   
Financiën 
Het financiële jaarverslag 2021 is separaat beschikbaar en gepubliceerd op de website 
www.werkhofgemeenschap.nl, onder ‘Bestuur’. 

http://www.werkhofgemeenschap.nl/
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Liturgiegroep 
Leden:  Johan van den Berge, Adrianne Beuving, Maria van Kuijen, Cor Spithoven (voorzitter) 
Er werd vier maal vergaderd, en daarnaast tweemaal met de ZMA-groep en de bezinningsgroep. 
Door het jaar heen vroegen twee onderwerpen met name aandacht: Vieringen in coronatijd en 
het voorstel over te gaan tot minder reguliere vieringen, met daarnaast op  andere zondagen andersoortige 
bijeenkomsten. 
Door de corona konden er tot Pinksteren en in de laatste weken van december geen vieringen plaats vinden. 
Gelukkig waren de voorgangers en voorbereiders bereid hun overweging  en de lezingen in te spreken en was 
Freek Boersma bereid het telkens muzikaal te omlijsten. 
In de periode dat de vieringen konden doorgaan was het vooraf breken van het Brood en het gebruik van 
kleine wijnglaasjes een goed alternatief voor de gebruikelijke wijze van het delen van Brood en Wijn. 
Binnen de liturgiegroep vond een intense gedachtewisseling plaats over het voorstel van een gewijzigde 
invulling van de Zondagmorgen. Daarbij kwam  aan de orde de vraag wat de onderscheiden taakstelling van de 
kermgroep en de liturgiegroep is. Was er aanvankelijk het voorstel  van de  kerngroep te zoeken naar 
alternatieve vormen van samenkomen, kwam er later, toen dat niet haalbaar bleek,  het voorstel over te gaan 
tot vrije zondagen. Er waren meerdere overwegingen die bij dit alles speelden. Hebben we nog voldoende 
menskracht om elke zondag een goede viering te kunnen verzorgen? Is er nog voldoende financiële 
draagkracht? Is het niet beter met het oog op de toekomst naar alternatieve vormen van samenkomen te 
zoeken? Maar ook: als je overgaat naar een bijna halvering van het aantal vieringen, is dat niet het begin van 
het einde? Doet dat geen afbreuk aan het samen-gemeenschap zijn? 
Nadat de raadpleging van de leden uitwees, dat een meerderheid koos voor een vermindering van het aantal 
vieringen, kwamen er gelukkig toch weer nieuwe initiatieven voor de invulling van de vrije zondagen die in het 
nieuwe jaar invulling zullen krijgen. 
Een en ander roept de vraag op hoe dat organisatorisch goed geregeld kan worden. 
In het najaar was er een geslaagde cyclus van ‘Vrouwen in de evangeliën”. Voor het nieuwe jaar is in de 
bijeenkomst met de ZMA-groep en de bezinningsgroep besloten tot een langlopende cyclus van Pinksteren tot 
Advent met als titel “het groene hart van God”. Uitgangspunt is het boek van Trees van Montfoort: Groene 
theologie. 
We namen afscheid van twee voorgangers: Egbert Schroten en Paul Clement. Na afloop van vieringen in 
november hebben we hen bedankt voor hun jarenlange inspirerende inzet. 
 

Koor 
Het jaar 2021 begon en eindigde met strenge corona-maatregelen, waardoor er in die periode geen vieringen 
waren. In het voorjaar en najaar hebben wij met een klein groepje van wisselende samenstelling de vieringen 
muzikaal verzorgd. 
Dit jaar hebben helaas meerdere leden af moeten haken: Riet Maagdenberg, Jolande IJkema, Hilbrand van 
Gorcum, Walter Boevé. Enkele anderen waren zelden of nooit aanwezig, wegens ziekte of voorzichtigheid. Dit 
heeft veel impact gehad op het groepsgevoel. Dankzij de toewijding van Lineke de Ruiter op de achtergrond 
bleven echter kwetsbare leden met aandacht of een koorbloemetje verblijd. 
De geringe bezitting maakte extra individuele aandacht mogelijk en boorde nieuwe mogelijkheden aan. 

 
Liedgroep  
De liedgroep is in 2021 niet bijeen geweest. Op papier is de samenstelling ongewijzigd gebleven, maar deze zou 
bij het hernemen van onze activiteiten opnieuw bekeken moeten worden. 
 

 
Planning om vieringen voor te bereiden. 
Sinds het begin van dit jaar is het regelwerk voor de voorbereidersgroep door Adrianne Beuving over genomen 
van Bernadette van den Hoek van Maarschalkerwaart. Tegelijkertijd zijn we ook overgegaan van de wekelijkse 
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viering naar een traditionele viering eens in de twee weken. Dat betekent dat er een rooster kan worden 
gemaakt voor 4 maanden tegelijk in plaats van per maanden. In dit rooster kunnen drie of vier voorbereiders 
worden ingedeeld bij een voorbereiding met de betreffende voorganger.  
Daarvoor zijn nu genoeg voorbereiders. Maar nieuwe mensen blijven natuurlijk van harte welkom.  
                                                               

ZondagMorgenAnders 
 

Ontvangstgroep  
Door de Corona zijn de vieringen weer gestart vanaf Pinksteren (23 mei) tot één week voor de kerstviering (12 
december). Slechtst een aantal keren werd er na de viering koffie gedronken. 
Vanwege het uitgebreide protocol hadden de twee kosters hun handen vol om alles voor de viering Corona-
proef klaar te zetten. De kosters werden regelmatig door Madelein Meindertsma geassisteerd bij het vullen 
van de glaasjes voor het delen van brood en wijn.  Het is dit jaar toch weer gelukt met een beperkt aantal 
kosters het rooster helemaal ingevuld te krijgen.  Anne van der Velden, coördinator ontvangstgroep 
 

Bezinningsgroep 
De bezinningsgroep ( Stieneke Harms, Jurianne Kemmink, Lenie Scherpenzeel en Marja Schilderman) 
organiseert 2 x per jaar een verdiepingsactiviteit over levensbeschouwelijke thema’s die op dat moment in de 
belangstelling staan.  Maar helaas, ook in 2021 konden wij dit door de corona pandemie maar één maal doen. 
Niet met een lezing maar met een inspirerende documentaire.  
En we bedankten Jurianne  voor haar inzet omdat zij besloot de bezinningsgroep te verlaten. 
 
Op zondagochtend 14 november 2021 bekeken we als WHG samen een aantal fragmenten uit de 
documentaire Voorbij het virus een programma van de Boeddhistische Blik en gingen met elkaar in gesprek 
over dit thema.  
In de documentaire wordt onderzocht hoe de crisis een waardevol moment is om de balans op te maken en 
hoe we er als mens voor staan. Nu de coronapandemie al anderhalf jaar duurt snakt iedereen naar het oude 
normaal. Maar hoe realistisch is dat? Als deze crisis ons iets heeft geleerd, is het wel hoe kwetsbaar we zijn. 
Onze welvaart, consumptiedrift en manier van leven heeft het natuurlijk evenwicht op aarde flink uit balans 
gebracht. Om terug te gaan naar onze oude vrijheden, zullen we daarom niet alleen eerst het coronavirus 
moeten verslaan, maar ook kritisch naar onze eigen positie en gedragingen moeten kijken. 

Wat betekent dit alles voor ons doen en laten? Voelen we ons aangesproken, horen we het appel? 

En kan je levensbeschouwing je steunen om een betekenisvol antwoord te geven? 
 

Augustinus leeskring 
Het jaar 2021 en begin 2022 moesten we in de Augustinus leeskring veel afscheid nemen. 
Op 13 juli 2021 overleed ons zeer actieve lid Josephine Boevé. Haar bijzondere positie als Augustijnse, eerst als 
zuster van de ‘Priorij Gods Werkhof’ en daarna als lid van de Werkhofgemeenschap, was voor ons een levende 
verbinding en inspiratie met de bron van onze geloofsgemeenschap en met de bron van de Augustinus 
leeskring.  Op 4 januari overleed Hedy de Groot. Jarenlang zette Hedy zich in voor de relatie van de 
Werkhofgemeenschap en de Augustinusleeskring met de Familia Augustiniana Nederland. Hedy was de 
coördinerende spil in de Augustinus leeskring. Ze enthousiasmeerde de leden voor de ontmoetingsdagen van 
de FAN en organiseerde het vervoer daar naar toe.  Tot haar gezondheid haar activiteiten ernstig ging 
belemmeren en ze zelfs niet meer in staat was de bijeenkomsten bij te wonen.  Op 12 januari overleed 
Charlotte Weiland. Charlotte was lang lid van onze leeskring, waar haar inbreng bijzonder was, omdat ze dat 
wat we lazen in de teksten van Augustinus in verband kon brengen met andere mystici en filosofen. Ook 
Charlotte kon de laatste jaren wegens haar gezondheid de bijeenkomsten niet meer bijwonen. In mei 2021 
verliet Jacqueline Landsheer onze leeskring om persoonlijke redenen. 
Stieneke Harms sloot zich weer bij ons aan, zodat de leeskring nu uit 7 personen bestaat. 
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We lazen in 2021 verder in het boek ‘Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testamant 
(Sermones scriptures 1-50)   We kwamen voor de zomervakantie drie keer bij elkaar en na de zomervakantie 
ook weer drie maal. Ondanks de uitstekende voorzieningen van Samaya i.v.m. Covid 19 werden we de laatste 
maal in november getroffen door Covid 19, vijf leden werden besmet. Gelukkig is iedereen weer hersteld. 
Onze werkwijze: 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 zijn op woensdagochtend van 10.45 tot 12.45. We komen bij elkaar in Samaya, waarvoor 
we ieder een klein bedrag per seizoen betalen. Er waren dit seizoen zes bijeenkomsten.  
Wie met ons mee wil lezen, kennis wil maken of zich opnieuw wil verdiepen in Augustinus is van harte 
welkom. Contact persoon: Jurianne Kemmink. jurianne.kemmink@kpnmail.nl 

 
Contacten met de Hagediensten 
De deelnemers vanuit de WHG zijn: Jeannette van den Ingh, Lenie Scherpenzeel, Marja Schilderman en Charles 
Steur.  Helaas heeft door de coronapandemie de samenwerking stil gelegen. We zijn in afwachting van de 
verdere ontwikkelingen binnen de WHG en de Hagediensten en de mogelijkheden die er dan nog zijn. Vanaf 
2022 zijn onze vieringen op de 2e, 4e en(soms) 5e zondag waarmee ze geen overlap vertonen met de 
vieringen van de Hagediensten op de 1e en 3e zondag. 
 

Contactgroep 
 
Amnesty International 
Het schrijven van brieven ter ondersteuning van het werk van Amnesty wordt normaal gesproken na een 
zondagse viering gedaan.  Vanwege Corona is er vorig jaar geen brief via de Werkhofgemeenschap de deur 
uitgegaan. 
 

Werkhoftafel 
 

Werkgroep actualiteiten   

Na het terugtreden van Josephine Boeve en Eric Schuurman, bestaat de Actualiteitengroep sinds de zomer van 
2021 uit Thea Korten, Arnout van der Ham en de penningmeester, Rob van Ravenswaay Claasen. 
Heleen Broekema neemt niet meer actief deel aan de organisatie van de collectes, maar is nog steeds onze 
contactpersoon met Amnesty International en de wake in Zeist. 
 
Ondanks de Corona-perikelen zijn de collectes goed doorgelopen. In de afgelopen anderhalf jaar is het aandeel 
van de bankoverschrijvingen toegenomen, in 2021 liep 78 % van de opbrengst niet meer via het mandje maar 
via de bankrekening van de WHG.  
De opbrengst van de collectes in 2021 was: 

Epafras € 1.429,45 

Kiran Namaste € 2.149,10 

Mantelzorgers € 1.559,- 

Villa Vrede € 2.380,67 

Amnesty International € 1.400 

Stek € 1.175,85 

Totaal 2021 € 10.094,07 

 
Kijken we naar 2022 dan zoekt de Actualiteitengroep nog versterking van een of twee leden voor het 
organiseren van de collectes, informatie over de diakonale doelen en het verantwoorden van de ontvangen 
gelden.  Aanvullende en nieuwe ideeën voor collecte-doelen zijn welkom. De Actualiteitengroep ervaart de 
verwerking van het contante geld uit de collectes als bewerkelijk en te zeer afhankelijk van degene die deze 
taak nu verzorgt. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor niet-contante bijdragen, via bank, digitaal of bijv. 
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met behulp van bonboekjes. Het uitgangspunt daarbij is, dat ieder binnen de WHG op een hem/haar passende 
manier kan bijdragen. 
 
Werkgroep Coalitie voor de Mensenrechten bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke en 
levensbeschouwelijke groeperingen in de gemeente Bunnik voor wie de mensenrechten centraal staan. De 
werkgroep besteedt sedert de gebeurtenissen in 2001 (Twin Towers) aandacht aan thema’s die betrekking 
hebben op vrede en integratie enerzijds en terrorisme en geweld anderzijds. 
De werkgroep beoogt in de gemeente Bunnik de discussie over actuele onderwerpen die betrekking hebben 
op de bovengenoemde thema’s tijdens openbare bijeenkomsten te stimuleren. 
Deze bijeenkomsten vinden minimaal één keer per jaar plaats.  

 
Werkgroep Publiciteit 
In 2021 heeft de werkgroep Publiciteit gefunctioneerd met de publicitaire activiteiten in: 
PR groep (Freek Boersma, Thea Korten, Cor Spithoven),  Digitale media (Freek Boersma), Redactie berichten 
(Freek Boersma, Cor Spithoven en Cleopatra Thelissen)  
De PR Groep richt zich vooral op twee taken: 
het informeren van de plaatselijke kranten over onze vieringen en eventuele bijzondere activiteiten. Doordat 
een gedeelte van het jaar een lockdown van kracht was zijn de activiteiten teruggebracht tot de meest basale, 
nl het informeren van lokale media. 
 
Digitale media: 
Het gehele jaar 2021 is de website www.werkhofgemeenschap.nl actief en actueel gehouden. Facebook of 
Twitter werden niet gebruikt. Ondanks enkele pogingen Facebook nieuw leven in te blazen strandde deze 
pogingen door gebrek aan bijdragen van leden. De website wordt wekelijks bijgehouden – de toelichting van 
de komende zondag plus de orde van dienst alsook de gehele opname of uitzending zijn te downloaden. Het 
inhoudelijk beheer van de site gebeurt door een (te) klein team, voornamelijk door Freek Boersma.  
De website was voor de WHG, net als in 2020, een belangrijk middel doordat dit de audiovieringen op internet 
mogelijk maakte in tijden van de twee lockdowns.  Dit in combinatie met de abonnementen op een 
streamingdienst en de uitstekende provider Hostnet maakten dat in 2021 aan de digitale vraag gemakkelijk 
tegemoet kon worden gekomen.  De streamingdienst zond de ‘live’ vieringen uit in de periodes buiten de 
lockdowns en de opgenomen vieringen binnen de lockdowns. 
 
Redactie berichten: 
Inhoud, vormgeving en distributie van het 2-maandelijkse blad ‘De Berichten van de Werkhofgemeenschap’ . 
In het verslagjaar 2021 verschenen de “Berichten van de Werkhofgemeenschap” zes keer van de hand van de 
driekoppige redactie. Wim de Leeuw en Anne van der Velden verzorgden de distributie. 
Ook in heel 2021 verzorgde Neeltje Smit de voorkant met meestal een eigen aquarel of tekening en een 
gedicht of Bijbeltekst erbij.  

 

http://www.werkhofgemeenschap.nl/

