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Op 1 januari 2018 bestond het bestuur van de Stichting uit 5 personen, in de loop van 2018
werden 2 nieuwe bestuursleden benoemd, de heer Olivier Dols en Deken Alexander De
Graaf Woutering. Het bestuur vergaderde op 9 maart, 27 juli en 6 november.
Het bestuur was aanwezig bij de uitvaart van de echtgenoot van een van de leden van de
klankbordgroep, op 20 september met een grote delegatie op het feest van 100 jaar KVG en
op 8 november op de ALV van Zij-actief.
Op 18 januari zou het jaar beginnen met een vergadering van de klankbordgroep met
aansluitend een lunch. Tijdens deze lunch was het afscheid nemen van Nelly Ketels als lid
van de klankbordgroep gepland. Vanwege een weerwaarschuwing code rood voor storm
moesten we de vergadering afgelasten. De werkgroep voor de ontmoetingsdagen ging aan
het werk. Op 7 februari ging de eerder geannuleerde vergadering door ook met een
aansluitende lunch in de stad. Fijne gelegenheid om informeel elkaar te ontmoeten en het
nieuwe alsnog in te luiden. Het afscheid van Nelly Ketels ging door ziekte niet door op die
dag. Dat hebben we later op een andere manier ingehaald. Nelly nam afscheid omdat zij niet
meer herkiesbaar was. We mogen haar heel dankbaar zijn voor haar bijzondere inzet voor de
stichting in al die jaren dat ze lid was van de klankbordgroep.
De klankbordgroep vergaderde plenair op 7 februari, 24 mei en 18 september.
Ook in 2018 waren de steeds wisselende werkgroepen in touw om te zorgen voor de
uitwerking van de thema’s voor de ontmoetingsdagen en het samenstellen van een
gebedsviering.
13 en 15 maart waren de eerste ontmoetingsdagen van 2018 met als thema “christenen in
het midden oosten, veerkracht in geloof.
Beiden dagen werden heel goed bezocht, 141 gasten. De stichting Kerk in Nood verzorgde
op beide dagen een lezing. De eerste dag werd verzorgd door de voorzitter van de stichting
kerk in Nood; Baron Joris van Voorst tot Voorst, en de tweede dag door Dhr. Dennis Peters.
Na een inspirerende viering, met als thema; “het geknakte riet zal Hij niet breken” werd er
onder het afsluitende kopje koffie/thee met vlaai nog nagepraat over de dag en nog even
wat inkopen gedaan in het atrium waar de vaste stands stonden.
In de advent 11 en 13 december was het thema van de ontmoetingsdagen van kloostertuin
naar levenstuin. Ook voor die dagen waren de aanmeldingen zo talrijk dat we een wachtlijst
hebben moeten aanleggen; 180 gasten waren aanwezig. Mevr. Tinie Brugge hield een
mooie presentatie over kloostertuinen. Na een mooie viering over “onze eigen levenstuin”
kregen alle dames een klein potje “jam” zelfgemaakt en met producten uit de eigen tuin
mee naar huis als aandenken aan deze mooie dag en aan de stichting.
Consulente;
Naast het werk in de werkgroepen, het voorbereiden en de uitvoering van de
ontmoetingsdagen werden er in 2018 op 18 avonden lezingen voor plaatselijke afdelingen
van vrouwenorganisaties gehouden. De consulente was ook aanwezig op de
jaarvergaderingen van de provinciale besturen van de vrouwenorganisaties. Ook gaf zij op
een tweetal plaatsen een presentatie over het werk van de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis.

