PLATFORM VOOR RELIGIE EN LEVENSBESCHOUWING

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 16 mei 2019 van 20.00 tot 22.00
uur in de Orhan Gazi 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, José Mandemakers.
Speciale gast: Else Wijma
Afwezig m.k.: Gerard van Etten, Waheed Hayat
1. Opening en mededelingen
a. Piet opent de vergadering en verwelkomt Else Wijma. Zij studeert Religie en
Wetenschappen aan de Universiteit van Groningen en schrijft een scriptie over
interreligieuze platforms en heeft er al verschillende in het land bezocht.
b. Alle leden stellen zich kort even aan haar voor.
c. Vanwege de ramadan zijn er vanavond geen leden van de Islamitische groepen
aanwezig.
2. Vaststelling verslag ALV 13 maart 2019
a. Richard stuurt nog een aanvulling aan Marian voor de samenvatting van zijn uitleg
over het geloof van de Heiligen van Jezus Christus van de Laatste dagen.
b. De meditatiebijeenkomst van 5 mei is afgelast, vanwege de vele andere activiteiten
die dat weekend waren georganiseerd.
c. Peter van Helden heeft zijn 40 jarig ambtsjubileum gevierd en Piet heeft namens het
platform een ingelijste afbeelding van ons logo gegeven.
d. Notitie eenzaamheid: in het Beraad van Kerken is een groep ontstaan die beoogt om
aanwezig te zijn in alle wijkteams in de stad. Naast alle andere zorg is het belangrijk
dat er ook pastorale zorg is voor mensen met levensvragen. Als dit eenmaal loopt zal
het ook uitgebreid worden naar het platform. Dit punt zal als nader worden
besproken in de volgende vergadering.
e. Peter meldt nog dat de Armeense gemeenschap nu zijn vieringen heeft in de Sint
Catrien.
3. Activiteiten Vredesweek en conceptbrief aan moskeeën
a. Piet heeft de conceptbrief die was opgesteld door Marcel en Okke wat aangepast. Het
doel is om de brief aan de diverse Islamitische gemeenschappen te sturen om te
vragen of ze mee willen doen met het organiseren van activiteiten.
b. Naar wie sturen we de brief? Onze contacten, leden. Een advertentie zetten is te duur.
We moeten een adressenbestand samenstellen. Okke en Marcel zullen dit op zich
nemen. Hans Rinkel heeft contacten bij Stadsblad en Bossche omroep die misschien
iets kunnen plaatsen. We kunnen het ook via de gemeente proberen via Jan de Wit.
Kijken hoe we dat kunnen financieren
c. Er is ook een facebookpagina over activiteiten Den Bosch waar we activiteiten kunnen
publiceren.
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d. Toon de Laaf is een nieuw lid in de organisatie van de Vredeswerkgroep. Op 24 mei is
er weer een vergadering bij José. Op 14 september is er al een avond georganiseerd bij
het Willem II College, in het PoPPodium. Thema wordt “Karrabish”
e. Kunnen we in Den Bosch ook een “Nacht van de vluchteling” organiseren? Misschien
een idee om dit volgend jaar te organiseren (14-15 juni 2020)
f. Voor de vredesweek dit jaar zal ook weer een vredeswandeling worden georganiseerd
g. Vanuit de werkgroep is nu ook een initiatief Vrouwen voor Vrede: “AANtafel”. José
is bij deze organisatie betrokkenen. De eerste bijeenkomst is al gehouden in de Bieb.
De bijeenkomst wordt iedere tweede vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
gehouden. Flyer kan nog iets worden aangepast. José mailt deze naar Hans die het
verder zal verspreiden. Marian zal de flyer ook op de website zetten. De groep wil ook
nog subsidie aanvragen bij de gemeente.
h. Friedesstrasse: de werkgroep Vredesweek is in april op bezoek geweest in Zankt
Wendel en hebben daar de sculpturenroute gewandeld.
In Brabants Dagblad stond een artikel in april over de sculptuur die er op het Anne
Frankplein zou komen. Het geld voor deze sculptuur is binnen en wordt hopelijk
eind oktober gerealiseerd.
Het Designmuseum (waar we vorig jaar tijdens de vredeswandeling hebben
geschuild) organiseert een tentoonstelling van Nazikunst “Design in het Derde Rijk”
van 7 september tot januari 2020. Otto Freundlich stond op de lijst van “entartete
Kunst”; een lijst van Hitler van verboden kunst. Een Joodse organisatie tekent nu
protest aan tegen deze tentoonstelling. Peter van Helden zal hierover ook nog contact
opnemen met de directeur van het Designmuseum (Timo)
Op 27 oktober is er ook een activiteit “Reconciliation” in het kader van 75 jaar vrijheid
Den Bosch
4. Verzoek van Nanette Danckaarts
a. Zij is lid van het koor Capelle Brabant. In november wordt er een serie concerten
uitgevoerd van Kris Oelbrandt “Reconciliation Magnificat” waarin 3 cantica uit de
wereldgodsdiensten worden uitgevoerd. Naast het concert wil men ook een
discussie/dialoog organiseren rondom vermenging van culturen en religies.
b. Op 27 oktober willen ze aansluiting bij het programma van de gemeente “75 jaar
vrijheid” Via het platform hopen ze ook de Islamitische gemeenschap hierbij te
betrekken. Peter van Helden heeft hierover al een voorbereidend gesprek gehad met
de dirigent Marc Versteeg. Peter is verder niet beschikbaar in het weekend van 27
oktober.
c. Voorstel: Piet, Marcel en Marian gaan contact zoeken met Nanette over wat nu
precies de bedoeling is
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5. Terugblik kransleggen 4 mei
Waheed Hayat heeft namens het platform, samen met Ruud Stiemer van het Beraad van
Kerken de herdenkingskrans gelegd (de eerste krans die gelegd werd). Het was een
indrukwekkende herdenking waar veel mensen aanwezig waren. In de tuin van de vrede
stonden 910 kaarsen, symbool voor de mensen die in de oorlog zijn gesneuveld.
Punt van kritiek: de tijd tussen de plechtigheden in de Casinotuin en de aanvang van het
concert is te kort.
6. Aandachtspunten / gebeurtenissen eigen gemeenschap
a. De kerk van de Heiligen van Jesus Christus van de laatste dagen hebben een nieuwe
bisschop in Den Bosch: Colin Stomps
b. Else geeft een korte evaluatie hoe ze deze vergadering heeft ervaren. Zij zal ons een
kopie sturen van haar scriptie (als dat mogelijk i
c. Op 29 september om 11.30 uur, komt er expositie in de Grote Kerk “Zie mij”: 608
Bijbelteksten met foto’s daarbij uit 18 landen en vertalingen (Engels, Arabisch, Iritrees).
Daarbij worden ook tafels van hoop georganiseerd.
7. Rondvraag
Geen verdere bijzonderheden
Onder dankzegging aan de Turkse moskee voor de geboden vergaderruimte met faciliteiten,
en allen een goede tijd wensend, sluit Piet Ronnes, voorzitter de vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 3 juli.
’s-Hertogenbosch, 1 juni 2019
Marian Veenker, secretaris

