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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 juli 2019 van 20.00 tot 22.00 

uur in de St. Annakerk te Den Bosch 

 
Aanwezig:, Piet Ronnes (vz), Marian Veenker (secretaris), Marcel van der Maeden, Toon de 
Laaf, Henk van Tilburg, Okke de Groote, Hans Rinkel, José Mandemakers, Waheed Hayat 
 
Afwezig m.k.: Peter van Helden, Richard Sleegers, John Parker 
 
1. Opening en mededelingen 

a. Madelon Grant zal haar werkzaamheden bij Pax stoppen. 

 

2. Vaststelling verslag ALV 16 mei 2019  

a. Punt 3a: Okke en Peter zullen samen nog weer kijken naar de uitnodigingsbrief voor 

de Vredesweek. Deze brief wordt naar Marian en Piet gestuurd om door te sturen. 

b. Er is een facebookpagina voor activiteiten in Den Bosch. We kunnen hierop ook onze 

eigen activiteiten op zetten (https://www.facebook.com/groups/649378935110656/) 

c. Marian zal de flyer van de bijeenkomsten van de Vrouwen voor Vrede aan iedereen 

doorsturen. 

 

3. Notitie over eenzaamheid 

Gerard geeft nadere uitleg. 

 

Humanitas heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar eenzaamheid en een rapport 

hierover aan de gemeente gezonden. De gemeente heeft een commissie hiervoor 

ingesteld. Gerard zit in deze commissie namens het Beraad van Kerken.  

 

Met steun van het Beraad van Kerken is een initiatief gestart voor pastorale 

ondersteuning voor levensvragen. Eerst nog vanuit een Christelijk perspectief, maar dit 

kan worden uitgebreid. Hiervoor is een eerder opgeheven Stichting Pastoraal Buurtwerk 

Boschveld overgenomen (bestuur: Hans Rinkel, Gerrie Groen en Gerard van Etten). Zij 

willen overal in de stad plekken realiseren waar mensen terecht kunnen met pastorale 

levensvragen. Mensen gaan niet meer makkelijk naar de kerk, maar de pastores moeten 

daar zijn waar mensen makkelijk binnen kunnen lopen. Te beginnen met vier plekken: 

Noord, Centrum, Grote Wielen en Boschveld. In Boschveld zijn twee pastores al actief 

bezig. In het Centrum in de Grote Kerk zijn de dominees aanwezig voor een open inloop 

op woensdagmiddagen. In Noord huurt de San Salvator een ruimte van Zayas. Daar zijn 

koffieochtenden en wordt gekeken hoe dat gerealiseerd kan worden. In de Grote Wielen 

is nog geen plek gevonden. Het bestuur gaat zorgen voor publiciteit en bekendheid voor 

deze plekken (wijkpleinen (Brede Bossche Scholen), huisartsen, wijkagenten, buurtcentra, 

sociale kaart, etc).  

 

De Afghaanse gemeenschap is hier al intensief mee bezig. Er is een plek waar iedereen 

kan binnenlopen en welkom is. 

https://www.facebook.com/groups/649378935110656/
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Actiepunt: adressen van elkaars organisaties doorgeven om te gebruiken voor 

doorverwijzingen. 

 

4. Vredesweek: 

a. Activiteiten Pop-Podium Willem 2 (Toon de Laaf) 

14 september wordt er een muziekavond georganiseerd voor de vredesweek. De avond 

is gericht op de jongere vluchteling. (https://www.willem-twee.nl/event/karabisch/) 

 

b. Vredeswandeling: zondag 22 september  
Peter van Helden heeft een mail gestuurd over de vredeswandeling, deze wordt 
voorgelezen (zie bijlage). De wandeling start om 14:00 uur vanaf de Arrahmammoskee, 
over de Wilhelminabrug, via de markt, naar de Parade.  
Thema: verbinding over grenzen. Er wordt een vredestapijt gelegd door Marianne van 
Heeswijk en tijdens de wandeling worden bloemen uitgedeeld. 
Suggesties: 

- Kaartjes maken voor gespreksthema’s die tijdens de wandeling worden 
uitgedeeld. 

- Af en toe samen een refrein zingen onder het lopen (iemand een idee?) 
- Kerken informeren over deze wandeling 
- Onze eigen achterban informeren 
- Flyers maken met informatie over de wandeling 

 
Pax heeft ook materialen voor de vredeweek. Er zijn flyers en posters beschikbaar. 
 

c. Open dag AZC’s : 28 september (Waheed Hayat) 
Landelijke dag. Verzoek om aan onze achterban hier nader aandacht voor te vragen.  
Waheed zal een flyer hierover aan Marian doorsturen, zodat het ook op de website 
geplaatst kan worden. 
 

d. Persconferentie (Piet Ronnes) 
Deze zal worden gehouden met Piet en o.a. de burgemeester. Het thema van de 
Vredeweek wordt nader uitgelegd.  
 

e. 75 jaar Vrijheid: 27 oktober, Verkadefabriek 

Waheed is uitgenodigd door het bisdom om deel te nemen in een gespreksbijeenkomst 
in het kader van 75 jaar vrijheid. 14 Augustus is de bijeenkomst. Het bisdom is een van 
de deelnemers in het debat in de Verkadefabriek.  
 

5. Rondvraag 
- Verzoek om de komende data van de vergaderingen onderaan de agenda te zetten. 
- Ruud Stiemer wil graag nader met ons kennis maken; hij zal de komende vergadering 

op 5 september bijwonen. 
- Henk vraagt aan Marcel of er aandacht is op de scholen van Den Bosch voor de 

Vredesweek. Marcel: er wordt niet echt aandacht gegeven aan de Vredesweek maar 
de thema’s komen wel in het lesmateriaal aan de orde (burgerschapsvorming). 

https://www.willem-twee.nl/event/karabisch/
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- Toon de Laaf; in hun loge zijn wel mensen die eventueel hulp kunnen verlenen mbt 

het vraagstuk eenzaamheid. Toon zal de namen doorgeven aan Hans. 
- Erica Scheenstra heeft aan Piet gevraagd of het Platform komend jaar betrokken wil 

zijn bij het aansteken van het paasvuur. Dat verzoek zal nog officieel aan ons gesteld 
worden. Wij zullen dat ondersteunen. 

 
Onder dankzegging aan de St. Annekerk voor de geboden vergaderruimte met faciliteiten, 
en allen een goede vakantie wensend, sluit Piet Ronnes, voorzitter de vergadering. 
 
De volgende vergadering is op woensdag 5 september 

 
 

’s-Hertogenbosch, 18 augustus 2019 
Marian Veenker, secretaris 


