LUDENKAPEL DOORN

JAARVERSLAG over het jaar 2021

Algemeen:
Ook het jaar 2021 stond in het teken van beperkende maatregelen door het coronavirus. De strenge lockdown,
die in december 2020 was ingegaan, duurde voort tot ver in het voorjaar. Pas in juni kon er voorzichtig weer koffie
gedronken worden na de dienst; ingetogen meezingen was toegestaan vanaf juli. Tegen alle verwachtingen in
moesten in november de versoepelingen weer teruggedraaid worden, in december ging de derde lockdown in.
Besloten werd met inachtneming van de CIO richtlijnen de kerkdiensten te laten doorgaan.
Op 12 september tijdens de startzondag werd het 75 jarig bestaan van de afdeling, opgericht op 11 juli 1946, met
leden en vrienden feestelijk gevierd .Behalve dat het getal 75 symbolisch geduid werd, kreeg het een praktische
uitwerking door de kinderen van de kinderkerk en de gebakjes met het getal 75 erop bij de koffie.
Op 11 september kon na 2 jaar de Open Monumentendag opnieuw plaatsvinden. Ook de Ludenkapel opende
haar deuren. Ter gelegenheid van deze activiteit exposeerde Eduart Baçe met verschillende kunstwerken,
verzorgde Hannah een muzikaal intermezzo en actualiseerde Hetty van Hartesveldt het boekje “Geschiedenis
van de Ludenkapel”. Veel (114) bezoekers kwamen de Ludenkapel bekijken.
Bestuur:
Het bestuur vergaderde dit verslagjaar 5 keer.
De algemene ledenvergadering in het voorjaar kon niet doorgaan: de jaarstukken werden per mail verzonden,
nadat de kascommissie (George Brand en Hetty van Hartesveldt) op 27 juni de stukken had goedgekeurd. De
algemene ledenvergadering op 16 november werd gehouden in de kerkzaal met inachtneming van de Corona
richtlijnen. Alle jaarstukken werden nogmaals geagendeerd aangezien er beperkt gereageerd was op de
toezending per mail.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
voorzitter
vacant
Marianne Reedijk
secretaris
Esther van Gessel
penningmeester
Andrew van Parijs
lid
Martin Roos woonde als consulent de vergaderingen bij. In het bestuur zijn nog 2 vacatures, waaronder de post
van voorzitter.
Voorganger:
Ook dit jaar bleef drs. Martin Roos op contractbasis werkzaam voor pastorale activiteiten binnen de afdeling. Door
de Corona richtlijnen moesten huisbezoeken en spreekuur grotendeels opgeschort worden. In plaats hiervan
onderhield hij geregeld telefonisch contact met alle leden. Alleen tijdens de versoepelingen in het najaar konden
enkele huisbezoeken afgelegd worden. Daarnaast verzorgde hij een brochure voor de Stille week.
Ledenbestand:
Het ledenbestand op 31-12-2021 bedroeg 36 leden en 19 vrienden. Behalve enkele bedankjes konden 3 nieuwe
leden en 1 vriend verwelkomd worden. Het bestuur bracht een verrassingsbezoek aan Hannah Groenewege op
haar 80e verjaardag. Op 26 februari overleed meneer Cornelisse, jarenlang onze trouwe koster. Op 4 maart vond
de afscheidsdienst plaats in de Ludenkapel met als voorganger Martin Roos.
Gebouw:
Ondanks bemoeienis van verschillende technici en de heer van Woudenberg lukte het nog niet een goede
radioverbinding tot stand te brengen.
In april werden de Wifi en telefoonaansluiting gemoderniseerd (KPN).
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Voor het onderhoud van het gebouw (schilderwerk, reparaties houtrot, isolatie dak e.d.) werden offertes
aangevraagd. Zodra de verschillende bedrijven ruimte hadden, werden er werkzaamheden uitgevoerd: in
november werd het dak “ontmost” en de goten (weer) schoongemaakt .In december repareerden fa. Boswijk en
schilder de Zeeuw alle houtrot en zetten de kale kozijnen in de grondverf. De isolatie van het dak moet nog
afgerond worden, voorbereidingen zijn wel getroffen. Er wordt nog nagedacht over een aanpak van de
constructiefout van de dakgoten, waar door vochtproblemen steeds houtrot ontstaat.
Na het kappen van de dode Ceder werd er reeds in mei een mooi nieuw exemplaar geplaatst; met dank aan de
voormalige Evenementen Expres voor hun royale gift voor dit doel! De firma van Dorland onderhield verder de
tuin en vernieuwde nog de hekpalen.
Stedin plaatste een nieuwe “slimme” meter voor gas en elektra.
De fam. Najat verzorgde het hygiënisch onderhoud van de kapel.
Onze NPB archiefstukken bevinden zich nog in quarantaine in het Regionaal Archief in Wijk bij Duurstede.
Kerkdiensten:
Dit jaar werden 35 traditionele kerkdiensten gehouden. Meerdere diensten hadden een andere invulling: zo waren
er nog 4 seizoen vieringen, 4 Homo Ludensvieringen, een zangdienst met solozanger Esther van Gessel, een
startdienst en een herdenkingsdienst voor de overledenen. De herdenkingsdienst met als thema “vertrouwen”
werd ook dit jaar geleid door Hetty van Hartesveldt en Caroline Brand. De plannen voor Kerstavond vonden op
het laatste moment weer geen doorgang door de strenge beperkingen. De oecumenische viering in de
Maartenskerk kon digitaal gevolgd worden.
Muzikale bijdragen aan de vieringen werden geleverd door Hannah Groenewege, piano, Bart Vermeulen, orgel,
en Jan Torny, piano en orgel. Esther van Gessel verzorgde solo alle gezangen tijdens de diensten gedurende de
lockdown periode.
Kosters waren Geertje, Fynn, Freek en Maarten. Geertje stopte in de loop van het jaar, waarna Lieve de
gelederen kwam versterken.
Frédérique Baretta en Hannah Groenewege stelden het preekbeurtenrooster samen. Frédérique heeft besloten
vanaf september deze taak neer teleggen. Vele jaren zette zij zich in het rooster steeds weer gevuld te krijgen,
waarvoor veel dank.
Kinderkerk:
De kinderkerk kon dit jaar slechts 2 keer plaatsvinden, één keer tijdens de startdienst en één keer rond de viering
van St. Maarten. Cécile de Boer en Esther van Gessel coördineren alle activiteiten van de kinderkerk met
medewerking van een groot aantal ouders.
Activiteiten:
Met de nieuwe vakdocent GVO Liesbeth Bos is nog geen kennis gemaakt; de basisscholen waren lang gesloten
c.q. beperkt geopend vanwege de Corona pandemie. Geen van de geplande activiteiten kon door de restricties
doorgang vinden.
Winterprogramma:
Op 2 november werd de stamppotmaaltijd gehouden in de kerkzaal met de geleende tafels van de Parklaankerk.
Fréderique Baretta en Annemieke van Ee namen als gewoonlijk de organisatie hiervan op zich. Hannah
Groenewege bood alle aanwezigen een drankje aan ter gelegenheid van haar 80e verjaardag. Martin Roos
verzorgde de inleiding met als onderwerp “een goede Spanjaard”.
Op 21 december hield Hetty van Hartesveldt een lezing over de Franse tradities en de geschiedenis van de
Kerstboom. Tijdens de geanimeerde bijeenkomst in de kerkzaal met inachtneming van de Corona richtlijnen werd
thee geserveerd met een keur aan traditionele Provençaalse versnaperingen.
Kringen:
Kring moderne theologie (Hetty van Hartesveldt) en de kring geloofsvragen (Martin Roos) kwamen niet bijeen.
Externe contacten:
Raad van Kerken Doorn: hierin vertegenwoordigde Bert Cozijnsen onze afdeling; een waarnemer wordt
nog gezocht. De Ludenkapel had inbreng bij de oecumenische viering op 17 januari (digitaal)
Feest van de Geest met als thema “In vuur en vlam” kon weer niet doorgaan.
Vrijzinnigen Nederland: op 24-04-2021 werden tijdens een Zoom vergadering de nieuwe statuten en het
gewijzigde huishoudelijk reglement goedgekeurd. De afdeling zorgde ervoor, dat zoveel mogelijk leden
hun stem per volmacht uitbrachten.
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Op 3 juni woonde de secretaris een informeel regio overleg bij met het hoofdbestuur om het nieuwe
beleidsplan te bespreken.
Op 23 oktober bezocht de secretaris het voorzittersoverleg, waar o.a. enkele aandachtspunten uit de
nieuwe statuten aan de orde kwamen.
Esther van Gessel nam deel aan de Zoom jaarvergadering op 20 november.
Per 1 juli is de wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Secretaris en
penningmeester hebben de verplichte registraties hiervoor in orde gebracht.
Fairtrade: de Ludenkapel blijft Fairtrade producten gebruiken. De viering van 10 jaar Fairtrade gemeente
werd uitgesteld.

PR:
Het bestuur verzorgde samen met Hetty van Hartesveldt en Bert Cozijnsen de diverse PR taken zoals het
aanbieden van persberichten aan de lokale media, update van onze activiteiten ( E-nieuws, flyers e.d.) en het
uitbrengen van brochures. Vrijpostig onder redactie van Hetty van Hartesveldt en Bert Cozijnsen verscheen 4
keer en werd door velen gewaardeerd. Bert Cozijnsen hield de website bij met speciale aandacht voor de ANBI
eisen, een tijdrovende bezigheid. Overigens behield de Ludenkapel zijn ANBI status via het ondertekende
landelijke convenant.
Tot besluit:
De Corona pandemie heeft ook dit verslagjaar een enorme impact gehad op het reilen en zeilen van de
Ludenkapel. Ondanks de strenge richtlijnen is geprobeerd met inzet van velen dat wat mogelijk was door te laten
gaan , vooral de kerkdiensten en bijzondere vieringen. Het bestuur hoopt op een positief jaar , waarin weer veel
inspirerende activiteiten kunnen plaatsvinden.
Marianne Reedijk, secretaris
Doorn, 7-5-22
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