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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 13 maart 2019 van 20.00 tot 

22.00 uur in de Arrahman Moskee te Den Bosch 

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

- Piet opent de vergadering 

 

2. Vaststelling verslag ALV 17 januari 2019  

- Kunstwerk voor de Friedesstrasse: status project. Het geld voor het realiseren van een 

kunstwerk is nog niet binnen. De werkgroep gaat in het tweede weekend in april een 

bezoek brengen aan de Stichting Friedesstrasse in Sankt Wendel. De gemeente Den 

Bosch wil zich wel engageren. 

- Punt 6; werving nieuwe leden: het is Piet niet gelukt om contact op te nemen met de 

Armeens Apostolische kerk. Hij zal nog worden teruggebeld. Per 1 juni gaan ze uit de 

Laurentiuskerk 

 

3. Verkiezing nieuw bestuurslid 

- Oemar is afgetreden. Er is gezocht naar een nieuw bestuurslid. Abdullah Waheed 

Hayat (bestuurslid Afghaans Cultureel Centrum) is bereid gevonden om zich 

kandidaat te stellen. De ALV is akkoord met deze benoeming. 

 

4. Uitbreiding en doel van de werkgroep Vredesweek en notitie “Over grenzen” (Peter 

van Helden) 

- Wij zijn als platform een ambassade van vrede; vorig jaar is er een groepje gevormd 

om de activiteiten te organiseren. Peter wil graag dat de werkgroep uitgebreid wordt 

en doet een oproep aan iedereen om zelf of mensen uit je achterban, te vragen om 

hieraan deel te nemen.  

- Gerard van Etten en Peter hebben een bezoek gebracht aan de Afghaanse moskee. 

Deze moskee is veel meer dan een gebedshuis, maar biedt ook pastorale zorg aan de 

leden 

- Jo Kuchinsky, Marianne van Heeswijk en José Mandemakers hebben samen een 

werkgroepje gevormd en een activiteit georganiseerd voor vrouwen voor Vrede, 

samen met de Bieb in Den Bosch. Dit vindt plaats op 10 mei. 

- Op dinsdag 2 april is er bij Peter thuis een brainstormen over het organiseren van de 

vredesweek met dit jaar het thema; Vrede verbindt over Grenzen 

- Dialoogtafels; vrijdag 5 april: Van Noremborghstraat; aanmelden bij Peter. Iedereen is 

uitgenodigd 

- De vredesweek dit jaar is van 21 t/m 29 september. 21 september is de internationale 

dag van de Vrede. 
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- Het blijft moeilijk om mensen te vinden die zich voor de activiteiten willen inzetten. 

Peter zoekt mensen die met hem de ‘kar kunnen trekken’.   

- Moustafa legt uit dat Islam (salaam) vrede is. Soms zijn er activiteiten om mensen te 

helpen. Elke vrijdag is er een lezing met een bepaald thema wat nader worden belicht 

en daar wordt over gepraat.  

- Als platform zouden we de moskeeën kunnen aanschrijven om samen iets te 

organiseren over het thema ‘vrede’: Marcel en Okke zullen samen een conceptbrief 

vóór 28 maart opstellen voor alle moskeeën. Deze brief wordt op de bijeenkomst op 2 

april besproken en in de volgende bestuursvergadering worden aangevuld.  

 

5. Introductie over de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de laatste dagen 

(Richard) 

- Naam van de kerk wordt vaak afgekort naar Heiligen der laatste dagen. Er is ook een 

bijnaam “Mormonen”; deze naam komt van boek van Mormon. Hij leefde in de vierde 

eeuw; een geschiedschrijver en profeet. Hij heeft van zijn volk alle profetieën en 

kronieken verzameld en samengevat en gegrafeerd op metalen platen. Zijn zoon 

Moroni is daarmee verder gegaan en heeft de platen begraven. In 1829 zijn deze 

platen opgegraven en vertaald. Er zijn twaalf mensen die de platen hebben gezien en 

daarna heeft Moroni, nu een engel, de platen weer meegenomen.  

- Het idee van voortgaande openbaring is belangrijk; op vele plekken heeft God zich 

geopenbaard o.a. bij de Nephieten en de Lamanieten. Het boek van Mormon vertelt 

het verhaal van deze twee volkeren. 

- De mormonen is eigenlijk een schimpnaam. Joseph Smith was 14 jaar en wilde bij een 

kerk horen. Er waren in die tijd veel verschillende Protestantse kerken, die allemaal 

verschillende dingen beweerden. Hij is toen gaan bidden in een bos waar God en 

Jesus hem zijn verschenen. Zij zeiden hem te wachten en dat hij opdrachten zou 

krijgen. Eerste opdracht kwam in een visioen waar hij zag waar hij de platen kon 

opgraven. Na vier jaar heeft hij de platen opgegraven en met een leraar Engels de 

platen vertaald, in 62 dagen. Het werk is ongeveer 500 pagina’s. 

- Naast de bijbel lezen ze nog het boek van Mormon, en de boeken van de eigen 

openbaringen van Joseph Smith en over het visioen van Mozes en Abraham. Er zijn 

dus in totaal 4 heilige boeken. 

- De schimpnaam is gekozen doordat de eerste heiligen vervolgd werden. De 

kerkgemeenschap begon met Joseph Smith.  

- Na de marteldood van Joseph Smith is de gemeenschap naar Utah getrokken en zijn 

daar uitgegroeid tot een volk. 

- Er zijn kerken en tempels. In de tempels wordt er gehuwd, gedoopt en generaties 

worden met elkaar verzegeld (de tempel in Nederland is in Zoetermeer). Ook 

overleden voorouders kunnen worden gedoopt. De doden moeten zelf kiezen of ze 

dat willen aanvaarden of niet.  
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- Er is ook een soort reis door de tempel, waar je van niveau tot niveau groeit in kennis 

van God. Wat je leert in de tempel moet je ook in je dagelijks leven toepassen. Er zijn 3 

kamers.  

- Ze gebruiken ook ceremoniële kleding inclusief een voorschoot; deze verwijzen naar 

het verhaal van Adam en Eva, waar de sterfelijkheid begonnen is.  

- Er is gezamenlijk gebed met mannen en vrouwen. 

- De laatste dagen zijn nu; de laatste periode voor de wederkomst van Christus 

- Alleen mannen kunnen het leken priesterschap ontvangen; vrouwen hebben hun 

eigen organisaties en leiderschap; in de tempels kunnen zowel mannen als vrouwen 

het priesterschap uitoefenen. 

 

6. Kranslegging 4 mei 

- Waheed zal namens het platform, samen met Ruud Stiemer, vertegenwoordiger van 

het Beraad van Kerken, een krans leggen op 4 mei. 

 

7. Verslag voortgang open meditatie/inspiratiegroep (Marian) 

- Er zijn inmiddels twee meditatiebijeenkomsten geweest  in de huiskamer van 

‘Ordune’, waar 7 tot 8 mensen aan hebben deelgenomen.  

 

8. Aandachtspunten / gebeurtenissen eigen gemeenschap 
- a.s. zondag is Peter van Helden 40 jaar ambtsjubileum. Vanuit het platform zal een 

felicitatie worden verstuurd.  
- 19 maart: Mgr. De Korte komt praten over voltooid leven ( Grote Kerk) 
- 20 maart: avond over voltooid leven (Grote Kerk) 
- Notitie eenzaamheid; binnen de gemeente wordt hier namens het CDA aandacht aan 

gegeven. De RvK is benaderd om in de werkgroep over eenzaamheid deel te nemen. 
Komt nog op de agenda 

- 24 maart: muzikaal programma Ratatouille in Cello (San Salvatorgemeenschap) 
 

9. Rondvraag 
- Piet gaat hen binnenkort de Turkse moskee bezoeken 
- Okke heeft folders van Human meegenomen voor de deelnemers 

 
Onder dankzegging aan Mustafa voor de geboden vergaderruimte met faciliteiten, en allen 
een goede tijd wensend, sluit Piet Ronnes, voorzitter de vergadering. 

 
’s-Hertogenbosch, 5 mei 2019 
Marian Veenker, secretaris 


