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Van augustus tot augustus 
Omdat besloten is de jaarvergadering van april te verzetten naar september 
loopt het seizoen voortaan van augustus tot en met augustus. Dit jaarverslag 
zal daarom een deel van 2019 meenemen, zodat volgend jaar het verslag van 
augustus tot en met augustus loopt. 

Conferentie
Net als in 2017 is het Comité druk bezig geweest met het voorbereiden van de 
Europese conferentie die gehouden is van 12 – 19 juni 2019 in Lunteren. 
De Wereldgebedsdag bestond in Nederland toen 90 jaar. 
Er is veel overleg geweest in grotere en kleinere groepen.
Er is via e-mail en Skype overleg geweest met ‘New York’, het hoofdkwartier 
van de Wereldgebedsdag en met het Europese comité. 
Het Europese comité is twee keer bij de voorbereidingen aanwezig geweest en 
gaandeweg werd duidelijk wat er van ons verwacht werd. Het bleek dat het 
Europese Comité een flink deel van de organisatie van de conferentie voor haar
rekening nam; omdat er geen draaiboek van het Europese Comité was en we 
niet precies de rolverdeling wisten, waren en soms wat irritaties en 
spanningen, maar uiteindelijk is het een inspirerende conferentie geworden 
met zo’n 70 buitenlandse gasten uit heel Europa.   

Het Comité 
In de loop van 2018 verliet Evelien Achterberg het comité. Ook Yvonne Slik, 
(vicevoorzitter) die de mantelzorg had voor haar moeder en Marjan de Ligny, 
(penningmeester) stopten. Tia Braam, Leska Freriks,  Annie Wijers en Gertie 
Schroen verlieten het comité en Jolanda Waelen trad toe als vertegenwoordiger
voor Limburg. Gretha Zaalman werd mantelzorger  voor haar broer en kon niet
meer op de vergaderingen komen. 
In februari hielden we een bezinningsdag waarbij er veel loskwam en waarbij 
bleek dat mensen zich onzeker voelden. Het was een pijnlijke confrontatie en 
het gevolg was een bestuurscrisis. We waren genoodzaakt een mediator in te 
schakelen. Daarvoor werd Bert Bakker ingeschakeld. 
Annelies Bouwman was  bereid ons bij te staan als tijdelijk technisch voorzitter.
In november 2018 zijn onder leiding van Bert Bakker afspraken gemaakt hoe 
we met elkaar verdergaan. Dit staat in een beleidsnotitie die door alle 
comitéleden ondertekend is. 
We zijn vele malen meer bij elkaar geweest dan de gebruikelijke vier 
vergaderingen per jaar.
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Statutair aftreden in 2019
Rietje de Vreeze (voorzitter) en Anneke van Wijngaarden (secretaris),
Brenda Matulessy en Mary – Ann Borggreve treden statutair af na de 
jaarvergadering. 
Mary - Ann en Anneke zullen nog helpen bij het inwerken van nieuwe mensen. 
Inge Mol blijft dan als enig lid van het huidige Dagelijks Bestuur over. 
Zij stelt zich garant dat het werk van het Comité zal voortgaan. Jolanda 
Waelen stelt zich kandidaat voor het secretariaat. Afgesproken is dat op de 
jaarvergadering in september 2019 wordt gestemd over een nieuw bestuur.  

Annelies Bouwman
Met de komst van Annelies en met behulp van mediator Bert Bakker waren de 
ergste spanningen in het comité verdwenen. Helaas overleed Annelies 
Bouwman totaal onverwacht kort na de conferentie op 26 juni 2019 na een 
hartoperatie. Het was een grote schok voor ons allen. Annelies had net 
aangegeven dat ze voorzitter wilde worden na het statutair aftreden van de 
huidige voorzitter. 
In korte tijd had Annelies zich zeer geliefd gemaakt en we vergaderden met 
heel veel plezier in ‘haar’ kerk in Houten.  

Kaderdagen 
In november 1918 was er één KaderOntmoetingsDag in Houten waarbij 
Slovenië centraal stond. De reden dat er maar één kaderdag was, had te 
maken met de conferentie en de financiële middelen. Deze dag was geslaagd 
met zo’n 70 deelnemers, helaas lieten mensen uit het noorden het afweten: zij
vonden Houten te ver. Tijdens de conferentie in Lunteren in 2019 was er een 
open dag waarop het materiaal uit Zimbabwe (dienst 2020) werd 
gepresenteerd. 
Iedereen was daar welkom. 

Financiën 
Inge Mol (2e penningmeester) nam de taak van Marjan de Ligny over en we 
besloten een administratiekantoor in te schakelen. Er werd een speciale 
bankrekening geopend voor de conferentie. Deze is inmiddels weer opgeheven.

Werkgroepen 
Het aantal landelijke werkgroepen neemt helaas af. Er komen weinig nieuwe 
plekken bij. De mensen die de organisatie van de viering in maart voor hun 
rekening nemen, worden ouder en haken af en nieuwe mensen zijn moeilijk te 
vinden. Ook het aantal bezoekers van de gebedsdag in maart neemt af, maar 
gelukkig zijn er nog velen die zich inzetten voor de voortgang van 
Wereldgebedsdag, waarbij vrouwen over de hele wereld betrokken zijn.  

Rotterdam, augustus 2019
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