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Voorwoord 

  

Het programma 2015 – 2016 had als titel “Pleisterplaats”. In het voorwoord van het 
programmaboekje werd bepleit dat de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk 
(CCIV) met haar programma mensen in onze huidige drukke wereld via lezingen en 
cursussen een moment van rust wil aanbieden, een moment om even de aandacht op iets 
heel anders te kunnen richten dan de dagelijkse besognes. Zulke plekken kunnen gezien 
worden als ‘pleisterplaatsen’. Als een plaats waar men even zijn reis onderbreekt om er te 
rusten en geestelijk voedsel krijgt aangereikt, zodat de bezoeker weer geïnspireerd de reis 
op de levensweg kan vervolgen. En u bent in grote aantallen naar deze ‘pleisterplaatsen’ 
gekomen. Het aantal deelnemers in het verslagjaar is aanzienlijk hoger dan dat in de 
voorafgaande jaren. Wij hopen dat deze positieve trend doorzet. In dit jaar communiceerde 
de commissie haar programma actiever dan in het verleden via haar website en een 
regelmatig verschenen digitale nieuwsbrief. Lezingen en cursussen werden ook bekend 
gemaakt via de huis aan huisbladen en via de digitale agenda van die bladen. Wellicht dat dit 
er toe heeft bijgedragen dat wij meer bezoekers hebben mogen verwelkomen. 
 
Ook dit seizoen was weer sprake was van een kloek aantal activiteiten. In vergelijking met 
voorgaande jaren is het aanbod nagenoeg gelijk gebleven. In totaal werden achttien 
cursussen en lezingen aangeboden.  
 
Op de openingsavond sprak een voor ons in Bussum zeer bekende schrijver, Herman Pleij, 
die op zijn karakteristieke manier een boeiend verhaal hield over het tastbare verleden dat 
als een nieuw houvast zou moeten gaan dienen. 
 
Wij kijken terug op een geslaagd jaar. 
 
Ik hoop dat u dit jaarverslag met plezier zult lezen. 
 
Wim Dooge, voorzitter
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1. Missie en Strategie 

In het (oudst beschikbare) jaarverslag 1971-1972 van de CCIV staat als 

taakomschrijving dat de commissie is opgericht om, naast gericht vormingswerk 

binnen de verschillende kerkgenootschappen, uitvoering te geven aan meer 

algemeen vormingswerk1. Vormingswerk wordt daar gedefinieerd als:”een geheel 

van aktiviteiten waarbij gemeenteleden, levende in een tijd die steeds nieuwe 

oriëntatie en scholing vraagt, dieper inzicht verkrijgen in de boodschap van de Bijbel 

en – van daar uit – in hun plaats in de wereld van nu.”  Deze omschrijving van de 

missie van de CCIV lijkt nog steeds opportuun.  

De CCIV heeft sedert haar oprichting altijd gewerkt als zelfstandige werkgroep, 

zonder formeel mandaat.  

De CCIV poogt de leden van de deelnemende kerken en andere belangstellenden 
jaarlijks een brede keuze te bieden aan lezingen en cursussen met verdiepende 
onderwerpen. Daartoe zijn in 2014 categorieën geformuleerd, die bij de 
samenstelling van het cursusprogramma worden gebruikt om na te gaan of het 
concept programma aan de taakomschrijving voldoet.  
 

De categorieën: 
 

1. Bijbelstudie  
2. Theologie / filosofie 
3. Pastorale onderwerpen 
4. Kerk en samenleving 
5. Cultuur 

6. Poëzie en literatuur 
7. Geloofsbeleving / spiritualiteit 
8. Wetenschap 
9. Muziek 

 
 

Op basis van deze categorieën wordt bij de samenstelling van het programma 

gestreefd naar een acceptabele balans. Lezingen en cursussen kunnen gelijktijdig 

meerdere categorieën vertegenwoordigen. De commissie stelt het programma 

samen, gebruikmakend van ervaringen opgedaan met sprekers en adviezen van 

deelnemers, suggesties van de lokale Raad van Kerken, suggesties van het 

Pastoresberaad, maatschappelijke netwerken van de commissieleden en 

ontwikkelingen in de maatschappij.  

De diversiteit van het programma wordt ook bevorderd, doordat de deelnemende 

kerken vertegenwoordigd zijn door tenminste één commissielid. Ook de verschillende 

professionele achtergronden en levenservaringen van commissieleden dragen bij 

aan de diversiteit van de commissie. 

                                                           
1
 De samenstelling van CCIV is in praktijk altijd dezelfde geweest als die van de Raad van Kerken, maar geen 

handvest of huishoudelijk reglement bestaat dat dit zo definieert.  De RK geloofsgemeenschap bestond uit drie 
parochies (en sedert 2014 uit een met drie vestigingen) die het vormingswerk tot 2000 organiseerden in 
dekenaal verband. Toen dit verband werd opgeheven traden 2 van de 3 parochies (Jozef en Maria) toe tot CCIV.  



 

 
 

Sinds de oprichting stelt de CCIV jaarlijks  een programma samen. Het programma 

werd de eerste tien jaar in twee zittingen samengesteld in nauw overleg met de 

predikanten. In die jaren waren het vooral plaatselijke predikanten die cursussen 

gaven, elk met een duur van 4 tot 5 avonden. Onderwerpen van de cursussen 

betroffen veelal tekstinterpretatie van de Schrift en daarnaast zingeving en 

opzet/organisatie van vieringen, diaconie, etc. Een cursus Hebreeuws van 10 

dagdelen springt er uit. De cursussen waren vaak  gericht op bepaalde 

leeftijdscategorieën, zoals jongeren, leeftijd tot 45 jaar, boven 45 jaar, ouderen. Ook 

werd geëxperimenteerd met werk- en leergroepen, al dan niet gekoppeld aan 

leeftijdscategorieën. In 1975 zien we bijvoorbeeld 4 cursussen van 3 tot 4 dagdelen, 

4 leerhuizen van 3 tot 10 dagdelen ieder, 5 gesprekskringen van 3 tot 10 dagdelen 

en 3 open avonden. In deze jaren was de leeftijdscategorie 35 tot 55 jaar het sterkst 

vertegenwoordigd bij de meeste cursussen behalve bij cursussen bedoeld voor 

ouderen.  In de jaren 80 werden cursussen met een overwegend maatschappelijk 

probleem (volgens de jaarverslagen) meer gewaardeerd dan die met een puur 

religieus gericht onderwerp. Desondanks zien we in de jaren 90 weer enkele jaren 

met uitsluitend Bijbelse en religieuze onderwerpen. Het aantal deelnemers neemt 

geleidelijk af en de groep 60 plussers neemt toe, terwijl nauwelijks deelnemers 

worden geteld jonger dan 50 jaar. Sedert 2005-2006 zien we dat programma’s de 

mix krijgen die we nu ook nog nastreven: bijbel, theologie, cultuur, litteratuur, 

wetenschap, maatschappij. De meeste jaarverslagen rapporteren sedert de jaren 80 

niet uit hoeveel dagdelen iedere cursus bestaat, maar het soort onderwerpen doet 

vermoeden dat na 1990 vrijwel geen cursussen meer werden gegeven van meer dan 

drie dagdelen. Het aantal betalende deelnemers fluctueerde over de jaren tussen de 

200 en 400.   
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2. Activiteiten en resultaten 

  
Het oorspronkelijke programma 2015-2016 telde 19 cursussen /lezingen. Twee 
werden afgelast en een cursus werd uitgesteld tot 2016-2017. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de cursussen die in het verslagjaar zijn geprogrammeerd. 
Detailbeschrijvingen  van de betreffende cursussen en in veel gevallen de verslagen 
ervan zijn te lezen op de website (www.cciv.nl/historie). 
 
Tabel 1 
Cursusprogramma 2015-2016 

Nr Spreker(s) Titel Datum / data Locatie 
Aantal 

Deelnemers 

00  Herman Pleij  
TASTBAAR VERLEDEN 
ALS NIEUW HOUVAST?  

22-09-2015 Wilhelminakerk 51 

01  
Jaap 
Vlaanderen  

NATUURVERBINDINGEN 
in het Gooi  

28-09-2015 Spieghelkerk 11 

02  Ruud Hoff  
MINDERHEDEN MIDDEN-
OOSTEN  

Afgelast   

03  
Henk 
Woldring  

COMENIUS  

07&14&28-10-

2015 
Comeniusmuseum 6 

04  

Youssef 
Azarfane en 
Fouad 
Elbouch  

DE ISLAM IN BUSSUM  

13&20&27-10-

2015 
Wilhelminakerk 60 

05  Nico den Bok  
DE BETEKENIS VAN DE 
BIJBEL VANDAAG  

15&29-10-2015 Witte Kerk 19 

06 
Wim Dooge  

NIETZSCHE EN LOU 

SALOMÉ 1 & 8 maart 2016 

Remonstrantse 

Kerk 
11 

07  
Jan Willem 
Sap  

GODSDIENSTVRIJHEID 
IN EUROPA **) 

18-11-2015 Majellakapel 18 

08  Wim Dooge  
GOETHE EN SCHUBERT 24-11-2015 

Apostolisch 

Genootschap 
17 

09  
Henk 
Michielse  

TRES CULTURAS 
09-12-2015 

Doopsgezinde 
kerk 

41 

10  
 

Reinoud 
Slagter, 
Karel van 
Dam, Henk 
van Dijk en 
Henk-Jan 
Rebel  

GELOOF EN 
WETENSCHAP  

14&21&28-

01&04-02-2016 
Wilhelminakerk 45 
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11  
Eep Talstra  

PROFETEN, 
PROGRAMMEREN EN 
EEN INTERNATIONALE 
DATABASE  

Afgelast*)   

12  Dorly Deeg  
WAARDOOR NEEMT DE 
LEVENSDUUR VAN 
OUDEREN TOE? **) 

09-02-2016 
Apostolisch 

Genootschap 
22 

13  Hub Crijns  
MECHANISMEN VAN 
TWEEDELING (arm en rijk)  

15-02-2016 Wilhelminakerk 47 

14  Peter Korver  GOD EN MUZIEK  

25-02&03-03-

2016 
Majellakapel 19 

15  
Michel 
Dijkstra  

‘DE HOOGSTE 
GOEDHEID IS ALS 
WATER’  

02-03-2016 Doopsgezinde Kerk 9 

16  
Rick 
Benjamins  

POSTMODERN GELOOF  
Uitgesteld tot 
2016-2017 

  

17  
Stephan de 
Jong  

U DOET NIETS, WANT U 

BENT GOD 
15-03-2016 Lutherse Kerk 26 

18  
Jurjen 
Zeilstra  

RARE JONGENS, DIE 
CHRISTENEN  

22-03-2016 Verlosserkerk 14 

 
*) de lezing vond toch plaats met een klein gezelschap en in huiselijke kring bij een 
van de commissieleden.  
**) in samenwerking met de VU 
 
Bovenstaande gegevens winnen aan betekenis als we ze vergelijken met de cijfers 
van voorgaande jaren (zie tabel 2). 
 
Tabel 2 
Overzicht van het aantal cursussen en deelnemers in de afgelopen 5 jaar. 
(gegevens betreffen de cursussen die zijn doorgegaan) 

jaar 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Aantal 
cursussen 

15 15 16 18 17 

Aantal 
deelnemers 

332 325 354 320 416 

Aantal 
aangeboden 
dagdelen  

30 29 23 27 25 

 
 
Het aantal deelnemers in het verslagjaar is aanzienlijk hoger dan dat in de 
voorafgaande jaren. In dit jaar communiceerde de commissie haar programma 
actiever dan in het verleden middels de website en een digitale nieuwsbrief. 
Cursussen werden ook vaker dan in het verleden bekendgemaakt via de huis aan 
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huisbladen en de digitale agenda van die bladen (Uitgeverij Enter). Of het hogere 
aantal deelnemers een toevallige uitschieter is valt nog niet te zeggen.  
 
Deelnemers melden zich steeds vaker aan zonder vooraf in te schrijven. Deze trend, 
welke in het vorige jaarverslag nog voorzichtig werd gesignaleerd, lijkt zich door te 
zetten. Deze ontwikkeling kan van invloed zijn op het besluit een lezing / cursus af te 
gelasten bij onvoldoende voorinschrijvingen.  
 
In tabel 3 is een verdeling van de cursussen/lezingen over de categorieën(zie 
hoofdstuk 1) gegeven voor de seizoenen 2014 – 2015 en 2015 – 2016. 
 
Tabel 3 
Lezingen en cursussen naar categorie (zie pagina 7) 
 

categorie Aantal 2014-2015 Aantal 2015-2016 

Bijbelstudie 1 ( no. 20 )* 2 (no.5 en 11) 

Theologie/filosofie  2 ( no. 11 en 16 ) 3 (no.6,15 en 16) 

Pastoraat   2 ( no. 7 en 13 ) 2 ( no.7 en 18) 

Kerk en samenleving  3 ( no.4, 1 en 10 ) 3  ( no.2,4 en 13) 

Cultuur  3 ( no. 3, 8 en 18 ) 4 ( no.1, 3,7 en 9 ) 

Poëzie en literatuur  2 ( no. 15 en 17 ) geen 

Geloofsbeleving/spiritualiteit  2 ( no. 6 en 14 ) geen 

Wetenschap  3 ( no. 2,5 en 12) 2 ( no.10 en 12 ) 

Muziek  2 ( no.8 en 14 ) 2 ( no. 8 en 14 ). 

Totaal  20 18 

 * de nummers tussen haakjes verwijzen naar de inhoud van het betreffende 
programmaboekje (alsnog in te zien via de website).  
 
De commissie meent dat zij er in het verslagjaar opnieuw in geslaagd is om een 
evenwichtig programma aan te bieden.  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van deelname aan de verschillende cursussen / lezingen. 
In totaal verwelkomde de CCIV 416 deelnemers. Zoals gewoonlijk trok de opening 
een relatief groot aantal (51) deelnemers. De andere publiekstrekkers waren de 
cursussen Islam in Bussum, Tres Culturas, Geloof en Wetenschap en Mechanismen 
van tweedeling.  
Zowel het aantal deelnemers en dus ook de omzet namen licht toe in vergelijking met 
de voorafgaande jaren (zie ook hoofdstuk 3).  
 
Geen onderzoek werd gedaan naar de leeftijdsopbouw van de populatie bezoekers, 
de kerkelijke (of niet-kerkelijke) betrokkenheid, de reden om deel te nemen aan een 
bepaalde cursus, of de waardering van bezoekers voor de cursussen /lezingen 
waaraan ze deelnamen.  Op de eerste plaats mogen we vaststellen dat het aantal 
deelnemers aan lezingen en cursussen stabiel is, terwijl de in de CCIV deelnemende 
kerkgenootschappen te maken kregen met afnemende ledentallen. De CCIV blijkt 
dus in een behoefte te voorzien. De grote meerderheid van deelnemers behoort tot 
de 60plus categorie en is kerkelijk betrokken bij de deelnemende kerken. De Islam in 
Bussum en Mechanismen van Tweedeling trokken relatief veel deelnemers van 
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buiten de kring van de CCIV “routiniers”.  Het lijkt er op de maatschappelijk betrokken 
cursussen vrijwel altijd op grote belangstelling “van buiten” mogen rekenen. Enkele 
sprekers, zoals ds. Korver en dr. de Jong,  lijken hoog te scoren in 
bezoekersaantallen, doordat zij een eigen “fanclub” aantrekken.  
 
Informeel commentaar van cursisten geeft aan dat hun evaluatie van sprekers vrijwel 
naadloos samenvalt met de waardering door de commissieleden en dat de thema’s 
Islam en armoede in de komende jaren aandacht blijven verdienen en ook op 
belangstelling mogen rekenen van een niet-typisch CCIV publiek.    
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3. Financiële Resultaten 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van kosten en baten en de balans over het 
verslagjaar 2015-2016. 
 

Jaarrekening 2015-2016 
 

Rekening van lasten en baten over het cursusjaar 2015/2016 
 

Lasten  15/16  14/15   Baten  15/16  14/15 
Gastsprekers vergoedingen  1.426  1.950   Bijdrage cursisten  3.034  2.715 
Gastsprekers reiskosten  17  161   Bijdrage kerken  1.210  1.330 
Programmaboekje/communicatie  1.135  1.298     
Beheerkosten  542  429     
Bankkosten  117  102     
Resultaat  1.006  105     
 ===== =====   ===== ===== 
 4.244  

 
4.045    4.244 4.045 

       

Balans per 31 juli 2016 
 

Activa  15/16  14/15   Passiva  15/16  14/15 
ING-bank  227 127   Eigen vermogen 5.385  4.379 
Spaarrekening ING  5.158  3.341   Vooruitontvangen 

cursusgeld  0 18 
Vooruitbetaalde bedragen  0  929     
 ===== =====   ===== ===== 
 5.385 4.397    5.385 4.397 

 

.  
Helaas is de bijdrage van de kerken weer minder dan het vorige verslagjaar. Nadat 
de RK Parochie  van de H. Drieëenheid al enkele jaren geen financiële bijdrage meer 
levert, heeft dit jaar de Protestantse Gemeente Bussum besloten haar bijdrage 
drastisch te verminderen. Dit is een trieste en zorgelijke ontwikkeling. Immers  de de 
CCIV is een initiatief van de deelnemende kerken, opgezet om het gezamenlijke 
vormingswerk vorm te geven (zie hoofdstuk 1). De uitvoering van het werk van de 
CCIV blijft vooralsnog een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
De bijdrage van cursisten nam met 10% toe. Gastsprekers namen vaak genoegen 
met cadeau- en boekenbonnen en declareerden weinig reiskosten. De 
commissiekosten bleven beperkt. Ondanks afnemende bijdragen van de kerken werd 
daardoor toch een positief resultaat geboekt en nam het eigen vermogen toe. Een 
positief eigen vermogen is noodzakelijk om ieder jaar het nieuwe programma op te 
kunnen starten voordat de eerste cursusgelden zijn ontvangen (uitgeven en drukken 
van programmaboekjes en posters, financieren van de website)  
 

 



Jaarverslag 2015-1016 

 

- 14 - 
 

  



Jaarverslag 2015-1016 

 

- 15 - 
 

4. Publiciteit 

 Publiciteit is een belangrijk middel om de bekendheid van de CCIV te vergroten en 
daarmee deelname aan cursussen te bevorderen. Traditioneel wordt eind augustus 
een programmaboekje uitgereikt via de deelnemende kerken. Daar wordt ook een 
(bescheiden) affiche opgehangen. In de kersttijd werd gebruik gemaakt van het 
drukke bezoek aan kerkdiensten om een flyer uit te reiken met een beknopte 
samenvatting van de lezingen / cursussen in de rest van het cursusjaar. De lezingen 
en cursussen werden onder de aandacht gebracht van de redacties van de 
verschillende kerk- en wijkbladen. Voorafgaand aan iedere cursus/lezing wordt een 
persbericht gezonden aan de lokale (Naardens en Bussums Nieuwsblad) en 
regionale (Gooi en Eemlander) pers. Overname van deze berichten in de bladen is 
wisselend.  
 
Sedert enkele jaren is het programma ook beschikbaar via de website www.cciv.nl. In 
2013/14 werd de website opnieuw opgezet met behulp van Wordpress en ontworpen 
door de firma Brinkhorst (tevens de provider). Dit verslagjaar werd technische 
ondersteuning gevonden voor verder verbeteren van de website bij Lucaweb te 
Bussum (www.lucaweb.co).  Via de website kunnen cursisten zich  informeren en 
inschrijven voor de cursussen en lezingen van de CCIV.  
 
Naast de website werd sedert dit jaar een digitale nieuwsbrief ontwikkeld en 
verzonden naar de lijst van e-mail adressen in bezit van de cursusadministratie. Via 
de site kunnen bezoekers zich inschrijven op de nieuwsbrief. Een zestal 
nieuwsbrieven met korte verslagen van lezingen / cursussen en attenderingen voor 
komende cursussen werd verzonden gedurende het verslagjaar. Het aantal actieve 
adressen in de mail-database bedroeg aanvankelijk ongeveer 250. Aan het einde 
van het cursusjaar bedroeg het aantal adressen in de database ruim 300 (op 
moment van samenstelling van dit verslag 421). De toename betreft vooral 
belangstellenden die zich via de website hebben aangemeld voor de nieuwsbrief.  
 
Voorts werd een eerste begin gemaakt met een presentatie via sociale media 
(Facebook). Deze ontwikkeling stagneert ten gevolge van gebrek aan menskracht. 
 
Het is nog te vroeg om vast te stellen in hoeverre website en nieuwsbrief een 
aanvulling zijn op de traditionele communicatiemedia. De eerste aanwijzingen zijn 
positief. Dit komt tot uiting in het aantal aanmeldingen via de website en het 
toenemende aantal deelnemers dat zich voor het eerst pas aan de deur meldt bij 
aanvang van een lezing of cursus. In ieder geval zullen de digitale media de CCIV in 
staat stellen om op kortere termijn cursussen toe te voegen, of locatie- en 
datawijzigingen bekend te maken aan deelnemers. De digitale mogelijkheden zijn 
nog verre van uitontwikkeld, en zijn zeer zeker deel van de toekomst.  
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5.Externe Contacten 

Kerkgenootschappen in Naarden en Bussum 

De samenstelling van de CCIV qua kerkelijke achtergrond van de 
commissieleden valt globaal samen met die van de Raad van Kerken Naarden, 
Bussum en Hilversumse Meent (RvK-NB). Vertegenwoordigd zijn: de 
Protestantse Gemeente Bussum, Remonstrantse Gemeente, Protestantse 
Gemeente Naarden, Doopsgezinde Gemeente, RK St-Jozefkerk, Vrijzinnigen 
Naarden-Bussum, Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi, Apostolisch 
Genootschap en de RK Parochie van de Heilige Drieëenheid. De 
Christengemeenschap en de Vrije Evangelische Gemeente zijn vertegenwoordigd 
in de RvK-NB, maar niet in de CCIV.  

Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre het programma van de CCIV 
appelleert aan enkele Christelijke gemeenschappen die nooit zijn toegetreden tot 
de RvK-NB.  

Daarnaast zijn buiten de christelijke kerken andere organisaties actief die 
vergelijkbaar zijn met kerken, zoals moskeeën Atakwa te Bussum en As-Salaam 
te Naarden, de Joodse gemeente te Bussum, de vrijmetselaars loge, het 
humanistisch verbond, Soupurbe. Op grond van de huidige missie zullen ze geen 
deel kunnen uitmaken van de CCIV, maar de onderwerpen die de CCIV in haar 
programma aanroert zullen mogelijk appelleren aan de leden van deze 
organisaties. Tot nog toe heeft de CCIV slechts incidenteel contact gezocht met 
deze organisaties. De CCIV onderhoudt geen contacten met de burgerlijke 
gemeente.  

Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 

De CCIV is als zelfstandige werkgroep geassocieerd met de RvK-NB. De 
secretaris van de CCIV zit als waarnemer bij de vergadering van de RvK-NB. Het 
programma van de CCIV wordt met de RvK-NB besproken. Het jaarverslag van 
de CCIV wordt samengevat weergegeven in het jaarverslag van de RvK-NB.  

 

Pastoresconvent 

Een keer per jaar schuiven de voorzitter en enkele commissieleden van de CCIV 
aan bij het pastoresconvent om kort verslag te doen van het lopende jaar en om 
te polsen welke predikant voor het nieuwe seizoen een lezing voor zijn rekening 
zou willen nemen. Soms wordt de voorzitter begeleid door een lid van de 
commissie. 

Openbare Bibliotheek (nu Bibliotheek Gooi en Meer) 

Het programma van de CCIV wordt middels een affiche in de hal van de 
bibliotheek aangeprezen.  Het programmaboekje wordt ook via de bibliotheek 
verspreid. Via deze weg weten vele niet kerkelijk aangeslotenen de lezingen en 
cursussen van de CCIV te vinden.  
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Vrije Universteit 

Inmiddels is het een traditie om één of meer cursussen samen met de VU-
vereniging te houden. Deze vereniging heeft al één van haar doelen: “Het 
organiseren van activiteiten op het snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg, 
levensbeschouwing en maatschappij.” De gemeenschappelijke lezingen krijgen 
daardoor een bredere aandacht . Dit jaar betrof het lezing 12 van Prof. Dorly 
Deeg over de toegenomen levensverwachting van ouderen.   
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6. Interne organisatie 

De CCIV is geheel samengesteld uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen 
voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten (voornamelijk administratie) worden 
vergoed. 
 
Samenstelling van de Commissie   
De CCIV heeft in de praktijk dezelfde kerkelijke samenstelling als de plaatselijke 
Raad van Kerken. Leden in de commissie vertegenwoordigen hun kerkgenootschap 
en worden via coöptatie geworven. Een commissielid neemt deel op persoonlijke 
titel.  
 

Naam Kerkgenootschap Jaar van lidmaatschap en evt 
functie 

Bart Aten  Remonstranten Naarden-
Bussum 

2001, Secretaris sedert 2010 

Hans Bruins   Protestantse Gemeente 
Bussum Verlosserkerk)   

 2015 

Ben Budding    Protestantse Gemeente 
Bussum Spieghelkerk) 

Cursus administratie sedert 
2006 en Penningmeester 
sedert 2007 

Wim Dooge)     Remonstranten Naarden-
Bussum 

 Voorzitter sedert 2014 

Jan Willem D.M. 
Henfling *)  

Protestantse Gemeente 
Bussum Spieghelkerk)  

 2014 en secretaris sedert 
2016  

Yolanthe D. van 
Heuvelen-
Wiegerinck  

Protestantse Gemeente 
Naarden   

 2012 

Bin B.R. Kroon  Doopsgezinde Gemeente  2012 

Jan G. Langendorff    RK St-Josefkerk, Bussum    2012 

Tineke J.K. Polen-
Huizinga  

Vrijzinnigen in Nederland afd. 
Naarden/Bussum   

 2010 

Henk Jan Rebel  Protestantse Gemeente 
Bussum Wilhelminakerk)   

 2014 

Ellen M. Reijinga-
Detiger  

Evangelisch-Lutherse 
Gemeente   

 1998 

Dirk Siersma  Apostolisch Genootschap    2009 en vice voorzitter 

Mileke E.M.A. 
Theunissen-van 
Dijk  

Op persoonlijke titel **)   2006 

vacature RK Parochie van de H. 
Drieëenheid, Bussum en 
Naarden 

 

*) Tevens webmaster sedert 2013  **) vertegenwoordigde de RK Mariaparochie tot 
2012. 
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De CCIV zoekt onder meer de raakvlakken tussen geloof en maatschappij. Dan is 
het van belang dat de commissie ook wat betreft maatschappelijke achtergronden 
voldoende gevarieerd is samengesteld. De huidige leden zijn afkomstig uit 
bedrijfsleven, overheid, onderwijs, onderzoek en de medische sector zie beknopte 
CV’s op de website).  
 
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de leden van de commissie. Aan het einde 
van het verslagjaar 2015-2016) trad Bart Aten af als secretaris. Hij werd opgevolgd 
door Jan-Willem Henfling, die daarnaast de functie van webmaster bleef vervullen.  
 
De commissie is sedert de aanvang van het verslagjaar op de middagen gaan 
vergaderen.  
 
De penningmeester, tevens cursuscoördinator, heeft tijdens het cursusseizoen 
wekelijks enkele dagdelen nodig om zijn taken uit te voeren.  Het secretariaat is een 
functie die minder tijd kost dan het werk van de cursuscoördinator, maar de 
webmaster besteedt wekelijks eveneens enkele dagdelen aan onderhoud van de 
website en nieuwsbrieven.     
 
Juridische status 
De CCIV functioneert zonder onderbreking reeds 45 jaar als een informele 
organisatie, zonder reglement, statuut, inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  
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7. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
Samenvatting en enkele conclusies 

1.  De in 1971 geformuleerde missie van de CCIV: “om uitvoering te geven aan 
het algemeen vormingswerk, als een  aanvulling op het bijzondere 
vormingswerk binnen de deelnemende kerkgenootschappen.” is na 45 jaar 
nog steeds relevant. 

2. De CCIV is er al deze jaren, en ook het verslagjaar, in geslaagd een 
gevarieerd jaarprogramma te brengen. In het verslagjaar bood de CCIV 17 
cursussen aan 25 dagdelen), evenwichtig gespreid over het cursusjaar 
september tot mei). Deze aantallen zijn van de zelfde orde als de afgelopen 5 
jaar. 

3. Dit aanbod heeft geleid tot een stabiel aantal deelnemers. Het verslagjaar trok 
de CCIV 416 betalende deelnemers het hoogste aantal in de afgelopen 5 
jaar).  

4. De afgelopen 10 jaar was de typische deelnemer 60 jaar of ouder. De 
gemiddelde leeftijd lijkt nog steeds toe te nemen. 

5. Het merendeel van de deelnemers is afkomstig van de in de CCIV 
samenwerkende kerken.  

6. Maatschappelijk veel besproken thema’s trekken veel deelnemers van buiten 
de in de CCIV samenwerkende kerken voorbeelden: islam, armoede, 
wetenschap). 

7. Inkomsten via de kerken, die deel van hun vormingswerk aan de CCIV hebben 
uitbesteed, neemt jaar na jaar af.  

8. Inkomsten via deelnemers aan cursussen / lezingen nam het afgelopen jaar 
voldoende 10%) toe om verminderde inkomsten via de kerken te 
compenseren.  

9. Kosten van sprekers en commissiekosten werden stabiel gehouden en 
tendeerden omlaag, zonder kwaliteit aan te tasten. 

10. Het eigen vermogen is nog steeds voldoende om de aanloopkosten van het 
volgende seizoen te dragen.  

11. De CCIV blijft aandacht geven aan de communicatie van haar programma 
middels een zorgvuldig uitgevoerd programmaboekje, maar heeft daarnaast 
veel meer aandacht voor digitale communicatie via website en een 
nieuwsbrief.  

12. De samenstelling van de commissie vertoont grote overeenkomst met die van 
de Raad van Kerken NBHM. De RK Parochie is helaas beperkt 
vertegenwoordigd in de CCIV.  

13. De leeftijdsopbouw van de commissie is een reflectie van de deelnemers aan 
de cursussen en lezingen.  
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Aanbevelingen 
1. De variatie in programmering en aantal lezingen / dagdelen handhaven zoals 

de afgelopen jaren. Dus ook in komende jaren streven naar een aantal 
cursussen / lezingen van ongeveer 17 tot 20, verdeeld over 20 tot 25 
dagdelen. 

2. Bij de samenstelling van het programma nadrukkelijk rekening houden met 
potentiële publiekstrekkers (actuele, controversiële onderwerpen).  

3. Het voorgaande betekent dat de CCIV voordeel kan hebben als, buiten het 
jaarprogramma, wordt gezocht naar mogelijkheden om op kortere termijn 
lezingen en cursussen te organiseren over actuele problematiek. Door meer 
en flexibeler in te gaan op de actualiteit wordt mogelijk ook een jonger publiek 
aangesproken.) 
 

 
 


