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Vermogen op 31/12/2019:

Eigen vermogen

€ 1.286

Voorzieningen algemeen:
Reservering personeel 2020 e.v.
€ 7.500
Reservering (vervangings-) investeringen apparatuur € 1.501
€ 9.001
Projectgelden:
Jongeren & Geloven
Project Pater Kurris
Totaal Projectgelden

€ 3.510
€ 5.000
€ 8.510

Specificatie Projectgelden ontvangsten en uitgaven.
Project Jongeren & Geloven
Looptijd verlengd
Ontvangen subsidie:
€ 8.000
Uitgegeven t/m 31/12/2019 -/- € 4.490

DEZINNEN heeft een zorgvuldig financieel beheerssysteem waardoor kosten beheersbaar blijven en tijdig geanticipeerd wordt
op ontwikkelingen in de programma’s. Het bestuur blijft op zoek naar, en voert ook gesprekken met potentiële nieuwe donoren teneinde de continuïteit van bestaande activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe zeker te stellen .
Bestuur DEZINNEN
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

2018

€

€

Voorwoord jaarverslag DEZINNEN 2019

Baten
Bijdragen van derden/
Subsidies

0

0

Bijdragen deelnemers aktiviteiten

11.003

7.460

Overige opbrengsten

25.803

25.163

36.806

32.623

6.320

6.294

19.357

13.266

Publiciteit en Marketing

3.914

7.117

Secratariaats kosten

3.337

2.989

Huisvestings kosten

3.505

3.448

Het is vervreemdend om in de loop van 2020 het jaarverslag over 2019 te lezen. De vele activiteiten en
soms grote aantallen deelnemers staan in schril contrast met de gebeurtenissen in 2020. Het is een tijd
van afstand, van mondkapjes, van niet aanraken en van de ander als mogelijk gevaar. We schrappen allerlei activiteiten; juist het Avondgebed willen en kunnen we volhouden. Want hoe we het ook wenden
of keren, die wekelijkse momenten van gebed, Bijbellezing en contemplatie vormen het hart van DEZINNEN.
Hiermee is overigens allerminst gezegd dat al die andere activiteiten van weinig waarde zijn. Wie de
moeite neemt dit jaarverslag te lezen zal andermaal zien wat de kwaliteit van het werk is. Een deel is betrekkelijk kleinschalig, primair bedoeld voor het onderhouden van de bestaande gemeenschap. Een ander deel heeft het karakter van verdieping, ook voor mensen die zich minder of niet direct verbonden
voelen met DEZINNEN maar wel interesse hebben in de aangereikte thema’s en denkers. Een klein deel
bestaat uit bijeenkomsten met mensen als Tomas Halik en Christian Wiman. Theologen en dichters die
zich bij wijze van spreken bewegen in de frontlinie van deze tijd en van het leven. Daarin is DEZINNEN
zondermeer een voorloper. Gezien de brede interesse en de brede uitstraling wordt dit ook wel herkend
en erkend.

Lasten
Personeels kosten
Programma/Activiteiten kosten

Het jaar 2020 zal wat dit betreft minder uitbundig zijn. Goed beschouwd weten we niet waar dit op uit
zal lopen. Die erkenning van het ‘niet weten’ is allerminst een reden om te zwijgen. Ze is eerder een aanleiding om samen na te denken over de vraag wat het navolgen van Jezus Christus hier en nu betekent.
DEZINNEN wil en zal zich in ieder geval verre houden van speculaties over DE oplossing, HET complot of
DE angst. We zijn geen betweters, maar mensen die op weg zijn, die leven van wat komt en die volhardend zoeken naar sporen van hoop.
David Renkema
Voorzitter bestuur

36.433
Resultaat

33.113

Het resultaat is verrekend met het eigen vermogen.
373

-/-490
Vastgesteld op: 14 oktober 2019

Het resultaat is verrekend met het eigen vermogen.
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Inleiding
Desire Krikhaar

In 2019 werd het eerder geformuleerde beleid van het bestuur van DEZINNEN voortgezet om (verbanden
van-) mensen gericht te inspireren en te ondersteunen bij het op eigentijdse wijze leven vanuit de christelijke traditie. De in 2019 geplande activiteiten stonden nadrukkelijk ten dienste van dat doel. Vanuit een
open katholieke identiteit werd ook dit jaar hieraan invulling gegeven er werd daarbij - waar dit zinvol en
mogelijk was- samengewerkt met gelijkgezinde partners in Den Haag en elders in het land.

Erik Borgman
Christian Wiman
Laurens ten Kate
Leo Fijen

De samenwerking met de RK Parochies van Den Haag en de PKN- Wijkgemeenten van Den Haag –Oost
werd in 2019 gecontinueerd en voorzichtig uitgebouwd in de vorm van twee gezamenlijke lezingencycli.
Landelijk wordt met name bij internationale sprekers samengewerkt met vaste partners. In 2019 was dit
het geval bij een drietal lezingen Bij dit laatste fungeerde DEZINNEN in twee gevallen als initiator en in
eéén geval als co-organisator. De vaste partners zijn: Berne Heeswijk, Radboud Universiteit, Universiteit
van Tilburg en Dominicanen Zwolle.
In het najaar van 2019 werd het in 2018 aangekondigde project ‘Zeven dragers van DEZINNEN’ een concreet initiatief en werd gestart met de werving van mensen. Hierdoor kon begin 2020 worden gestart.

Jos Moons

Activiteiten 2019
A. Basisprogramma
In 2019 bestond het basisprogramma wederom uit lezingen,
workshops, meditatieve bijeenkomsten en andere incidentele
activiteiten. Een deel daarvan werd in samenwerking met derden gepland en georganiseerd (zie: 3d). E.e.a. werd aangeboden
via de seizoensfolder van DEZINNEN en de media van de partners en enkele grotere landelijke internetfora als De bezieling,
De Roerom, Katholiek Nieuwsblad en diverse uitgevers.
Naast het basisprogramma bij DEZINNEN (wekelijks avondgebed, bijbelleesgroep, christelijke meditatie) waren er lezingen
over o.m. Heiligen & Engelen, Geloven in Europa, Menswaardig
sterven, Navolging, Kunst & Geloven, Madeleine Debrèl, Het spirituele gesprek, Dementie en geloven e.a..
Boeiende hoogtepunten in 2019 waren de lezingen van Tomas
Halik en Christan Wiman. Beiden waren op uitnodiging van DEZINNEN in Nederland en spraken ook aan
de Radboud Universiteit resp in Zwolle en Heeswijk. Bij hun lezingen in Den Haag waren in totaal meer
dan 350 mensen aanwezig en was er goede landelijke publiciteit, o.a. in artikelen in diverse dagbladen.
In het voorjaar waren Kiril Hovorun en Andras Maté Töth op uitnodiging van DEZINNEN en de stichting
Communicantes n Nederland. Zij spraken in hartje Utrecht in het kader van het gezamenlijke project
‘Europa en de publieke rol van Religie’ (met het oog op de EU-verkiezingen van 2019) over de behoefte
aan een nieuwe gezamenlijke visie voor Europa, de mogelijke rol die de christelijke traditie bij het (her-)
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Tomas
Halik

Elizabeth
Boddens
Hosang

Mark Desmedt
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Barbara Zwaan

vrijwilligers persoonlijk na te gaan hoe men binnen DEZINNEN wilde functioneren en wat een mogelijke
rol zou kunnen zijn in de zich verder ontwikkelende organisatie. Ook werd zo veel als mogelijk contact
met mensen opgenomen indien daar in het kader van hun wel & wee aanleiding toe was. Het
‘ontmoetingsmoment’ aan de tafel, voorafgaand aan het wekelijks avondgebed wordt als prettig ervaren.
Het is ook het moment waarop de verjaardagskaarten worden geschreven. De vrijwilligerscoördinatie is in
handen van Joyce Kappetein.
DEZINNEN kent meer dan 100 aandeelnemers. Dit zijn personen
die DEZINNEN een warm hart toedragen en jaarlijks steunen met
een bedrag van € 25,- of meer. Zij maken de activiteiten van
DEZINNEN samen met enkele fondsen financieel mogelijk. Voor
de aandeelnemers organiseert het bestuur ieder voorjaar een
aandeelnemers-avond. Op deze avond wordt hun meedenken
gevraagd op hoofdlijnen van beleid. In 2019 was de
aandeelnemers-avond op 8 mei. DEZINNEN heeft meer dan 50
vrienden die zich betrokken voelen met het wel & wee van
DEZINNEN en dit graag op deze wijze uitdrukken. DEZINNEN
organiseerde ook in 2019 voor haar vrijwilligers, aandeelnemers,
vrienden en anderen in juni en december aan het einde van het
seizoen een slotbijeenkomst.

vinden daarvan zou kunnen spelen en die inbreng van m.n. de oosterse
kerken op dit vlak. De boeiende avond werd geleid door Prof Dr. Heleen
Zorgdrager. (Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam).
Ook de Stiltedag in Haastrecht werd weer zeer op prijs gesteld.
In totaal werden in 2019 28 incidentele activiteiten (lezingen, workshops, gespreksmomenten aangeboden. Daarnaast waren er vier
regelmatig terugkerende activiteiten. Een zestal incidentele activiteiten
werd afgelast vanwege te weinig aanmeldingen/ziekte. Het jaar werd
voor de betrokkenen bij DEZINNEN wederom tijdens een goed bezochte
Kerst bij DEZINNEN. In totaal bezochten in 2019 ca. 1150 personen de
incidentele activiteiten van DEZINNEN. De regelmatig terugkerende
bijeenkomsten trokken circa 125 personen.
B. Leergang ‘Geloven in de (Post)moderne samenleving’
De leergang werd in het voorjaar van 2019 i.s.m. Dominicus Amsterdam aangeboden in Amsterdam en Den Haag maar ging
helaas op beide locaties niet door. In het najaar van 2019 werd de
leergang in verkorte vorm aangeboden in alleen Den Haag. Daar
volgden 14 personen de 4 colleges. Zij waardeerden in de evaluatie
de opzet en inhoud van de leergang als zeer goed en relevant bij de
eigen geloofsontwikkeling.

H. Communicatie

DEZINNEN gaf in 2019 twee keer een programmafolder uit in een oplage van 1000 ex. Hierin het aanbod
van het seizoen. De achterban ontving in 2019 ook vijf keer de Nieuwsbrief van DEZINNEN met actueel
nieuws. De redactie van deze Nieuwsbrief is in handen van Margreet Slinkert en Theo Wierema. Daarnaast ontvangen ook de kerken van Den Haag de programmafolders.
DEZINNEN beschikt over een website (www.dezinnen.nl) en een eigen
Facebookpagina. Maandelijks ontvingen de ca. 1200 digitale abonnees ook in
2019 gratis de digitale maandagenda. Deze werd goed gelezen. Het seizoensprogramma was ook beschikbaar op de website (agendapagina) en de
programmafolder was daar desgewenst ook als PDF in A4 formaat te
downloaden. DEZINNEN gaf ook in 2019 rond bijzondere activiteiten eigen
persberichten en speciale folders uit.

C. Community
“DEZINNEN is een netwerk en wil midden in de moderne
geïndividualiseerde samenleving mensen inspireren én verbinden
en zo ook een community zijn waar mensen zich thuis voelen en
graag bij betrokken zijn.”
In 2019 werd het project ‘De Tafel ‘ ondanks matig succes gecontinueerd evenals het wekelijks ‘broodje
& soep’-moment na het Avondgebed. De bezoekers van het Avondgebed stellen met name het informele
samenzijn na de viering erg op prijs. In 2019 werd
waar mogelijk de logistieke , facilitaire en inhoudelijke samenwerking met de Christus Triumfatorkerk
gecontinueerd.

I. Samenwerking
DEZINNEN is een open netwerk en brengt dat ook tot uitdrukking door met een verscheidenheid aan
partners samen te werken Daarbij moet één partner in het bijzonder worden genoemd; de Christus
Triumfatorkerk. Het bestuur van DEZINNEN is de gemeenschap van de Christus Triumfatorkerk bijzonder
erkentelijk voor de getoonde gastvrijheid en het vertrouwen. Partners in 2019: Klooster Passionisten
Haastrecht, de Faculteit Katholieke Theologie Tilburg/Utrecht, PTHU Amsterdam, Radboud Universiteit,
Berne Abdij, Uitgeverij De Vuurbaak, Uitgeverij Boekencentrum, Parochie Maria Sterre der Zee,
Parochie De Vier Evangelisten, Duinzichtkerk, Kerk in Den Haag, Communicantes, Dominicanen Zwolle.
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Overleg voorgangers Avondgebed
(op een warme zomerse dag)

D. Koren
In 2019 was op dit terrein de situatie ongewijzigd ten opzichten van 2018. DEZINNEN had een eigen
Evensongkoor en er werd samengewerkt met het Gregoriaans koor Gaudete. Het Evensongkoor zong in
principe 1x per maand bij het Avondgebed. Het Gregoriaans koor gemiddeld 1 x per 2 maanden en gaf
daarnaast ook ondersteuning op Goede Vrijdag en Allerzielen. Het Evensongkoor bestond in 2019 uit
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ongeveer 15 leden en stond onder leiding van Carolijn Moulen Jansen van wie in het najaar tot veler spijt
afscheid werd genomen vanwege een masterstudie die veel tijd van haar vroeg.
E. Liturgie
In 2019 groeide het aantal vaste deelnemers aan het wekelijkse Avondgebed tot gemiddeld 18 personen.
Mensen ervoeren het als een waardevol moment in de week. In 2019 had DEZINNEN daarnaast ook een
Goede Vrijdagmeditatie, een kleinschalige Paasochtend-viering en de vaste Allerzielenviering. Een tiental
personen treedt bij DEZINNEN op als voorganger bij de verschillende vieringen.
F. Jongeren
Een groepje jongvolwassenen kwam in 2019 5 keer bijeen. Met hen werd eenmalig een breder overleg
met jongerenwerkers en andere jongeren belegd. Dit overleg werd als zinvol ervaren. Afgesproken werd
om in de toekomst vaker dit soort besprekingen te houden. Steeds duidelijker wordt dat ‘het spel’ van de
geloofsdoorgave voor het overgrote merendeel van de jongeren fundamenteel is veranderd. Behoudens
voor een kleine groep voor wie de traditionele weg aansluit bij het eigen levensgevoel die weg voor een
grote groep niet langer begaanbaar. Traditionele vormen van geloofsgesprek, -aanbod sluiten niet langer
aan bij hun wijze van leven. Tegelijk werd van meerdere kanten beaamd dat de zoektocht naar zin en verdieping alleen maar sterker wordt en dat voorbeeldgedrag als dat van Paus Franciscus velen raakt.
DEZINNEN wil hier in 2020 meer energie in gaan stoppen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: Het organiseren en faciliteren van
lezingen, debatten, exposities en workshops en het onderhouden van een netwerk en diverse vormen van
communicatie ten behoeve van belangstellenden.
3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke activiteiten daarop zijn
gericht.
C.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, waaronder een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten
rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuursleden. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meerdere bestuursleden, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur bestond
op 1 januari 2019 uit Ir. David L. Renkema, voorzitter, Drs. Marlies E.J.L. Roelofs, secretaris, Mr. Hans A.J.
Kruijssen, penningmeester, Drs. Theo .A.J.M. Wierema, Lid/uitvoerend directeur. Het bestuur vergaderde
in 2019 vijf keer.
D.

Adviesraad

Op 1 januari 2019 bestond de adviesraad van het bestuur van DEZINNEN uit 7 leden. De Adviesraad
kwam in 2019 niet bijeen .

3. Organisatie

E

A.

Op 1 januari 2019 bestond de Raad van Aanbeveling van DEZINNEN uit: Erik Borgman, Hoogleraar
Systematische Theologie Universiteit Tilburg; Stephan van Erp, Hoogleraar Fundamentaaltheologie Kath.
Universiteit Leuven; Marnix Norder, Politicus, oud wethouder Den Haag; Désanne van Brederode,
Schrijfster en filosofe; Dirk de Wachter, Hoogleraar Psychiatrie KU Leuven; Ben Pex, Oud directeur Missio;
Jan Marijnissen, Oud fractievoorzitter Tweede Kamerfractie SP; Pepijn Smit, Artistiek leider PS/Theater ;
Kars Veling, Oud-Directeur ProDemos, oud Fractievoorzitter GPV; Mounir Samuel, Politicoloog, Midden
Oosten-deskundige; Gijs Wanders, Journalist, schrijver, oud Nieuwslezer NOS; Guy Vanheeswijck,
Hoogleraar Wijsbegeerte Universiteit van Antwerpen; Lois Pot – Mothershed, Lid bestuur AOR; Jan Terstegen, Ambassaderaad Justitie en Veiligheid, Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, Parijs , Ad van
der Helm, voorzitter Haagse gemeenschap van Kerken.

Algemene informatie stichting DEZINNEN

Stichting DEZINNEN (bij Notaris opgericht op 15 januari 2015). De stichting was bij oprichting gevestigd
aan de Korte Koediefstraat 25, 2511 CE Den Haag. Met ingang van 30 maart 2015 is dit: Juliana van
Stolberglaan 154 2595 CL Den Haag T : 06 22607908 / 06 20228973 E : info@dezinnen.nl
W : www.dezinnen.nl ING bank : NL 61 INGB 0006 7360 57
KvK : 62406299 RSIN : 854805497
B.

Doelstelling

De doelstelling van DEZINNEN is neergelegd in artikel 2 van de stichtingsakte en luidt:
1. De stichting heeft ten doel: Zich te richten op het faciliteren en organiseren van inspirerende,
bezinnende, onderhoudende activiteiten en op dialoog en spiritualiteitsontwikkeling vanuit de christelijke,
en in het bijzonder de rooms katholieke, tradities en in de geest van de activiteiten van Stichting de
Boskant (rooms katholiek centrum de Boskant te ‘sGravenhage). Hierbij gericht op samenwerking met
christelijke kerken en andere partners van goede wil, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.

F.

Raad van Aanbeveling

Directie en secretariaat

Het secretariaat DEZINNEN is gehuisvest in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 te
Den Haag en was in 2019 op maandag van 09.00 – 15.00 en op vrijdag van 09.00 – 12.00u geopend. In
2019 was Elizabeth Boddens Hosang de vaste secretariaatsmedewerkster De dagelijkse leiding bij
DEZINNEN was in handen van uitvoerend bestuurslid/directeur Theo Wierema.
G.

Vrijwilligersbeleid, Aandeelnemers, vrienden

Bij het vrijwilligersbeleid van DEZINNEN werd in 2019 vooral gelet op de betrokkenheid van de
vrijwilligers en op hun persoonlijk wel & wee. Getracht werd, als daar aanleiding voor was, met
6

7

