
Notulen Ledenvergadering Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht 

Datum:     19 april 2018 

Plaats:     Art&Dining te Dordrecht 

Aanvang:   20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)  

Aanwezig:     Het voltallige bestuur, 67 geregistreerde leden en 2 gasten. 

Afwezig met kennisgeving: A. B., W. P., mw. A. v/d P.-M., K. R., J. R., mw. G. A. K., dhr en mw. V., P.J.F. 

M. 

Notulist:    Anthonie Hogendoorn 

 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle leden op de algemene ledenvergadering.  

 

2. Notulen ledenvergadering van 2017 en jaarverslag 2017 

De Notulen Ledenvergadering Vereniging Vrienden van de Grote Kerk van 2017 en het jaarverslag 2017 worden 

beide afzonderlijk besproken en goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. De voorzitter merkt nog op 

dat de daling van het ledenaantal een zorgenpunt is. Afgelopen jaren is het ledental aanzienlijk gegroeid, vorig 

jaar afgevlakt en afgelopen jaar bleek het niet meer mogelijk het natuurlijk verlies door ouderdom te 

compenseren met nieuwe leden. Ook memoreert hij kort het overlijden van oud-voorzitter de heer Gerard 

Hovius die na zijn aftreden een trouw bezoeker bleef van de ledenvergaderingen en ook daarom gemist wordt.  

 

3. Mededelingen van het bestuur. 

Privacywetgeving is een aandachtspunt voor het komende jaar.  

De voorzitter kondigt alvast de excursie aan en de mogelijke excursie georganiseerd samen met de 

Beiaardkring.  

De orgelconcertserie is vanaf 2018 niet meer gratis te bezoeken, voor Vrienden zal een tarief van € 2,- per 

toegangskaart gerekend worden. De voorzitter kondigt verder nog de lezing van Prof. Pollmann over de synode 

aan, evenals de muziekuitvoering van de Dordtse Phil, speciaal om jongeren meer bij onze activiteiten te 

betrekken. Speciaal aandachtspunt is de synode herdenking: de vrienden hebben het initiatief genomen om 

een tentoonstelling te organiseren van werken van de schilder Henk Helmantel die ook een speciaal schilderij 

zal maken voor de Synode herdenking. Voor deze tentoonstelling zal de kerk speciaal opengesteld worden in 

het winterseizoen. Tenslotte is de verwachting dat er in 2018 een digitale tour gerealiseerd zal worden. De 

verwachting is dat deze plannen een aanzienlijk beslag zullen leggen op de reserves van de vereniging. 

4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 

Mevr. Nugteren verklaart mede namens dhr. Wiebenga,  mondeling, in aanvulling op een eerder verstrekte 

schriftelijke verklaring, dat de kascommissie de kas heeft gecontroleerd en deze door de kascommissie akkoord 

is bevonden. De ledenvergadering verleent het bestuur bij acclamatie decharge. 

 

Dhr. Wiebenga is bereid ook voor volgend jaar lid van de kascommissie te blijven, mw. Nugteren is al drie jaar lid 

van de kascommissie en treedt daarom af. In zijn plaats treedt onder instemmend applaus dhr. De Meer toe als 

nieuw lid van de kascommissie.  

 

5. Jaarcijfers 2017 en toelichting door dhr. A. de Heer. 

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van 2017. De voorzitter bedankt de penningmeester 

namens iedereen voor zijn inzet voor de vereniging. 



Tenslotte geeft de voorzitter aan dat ook in 2017 zorgvuldig met de middelen van de vereniging is omgegaan 

en dat waar dat kon, is bezuinigd zonder dat dit ten koste is gegaan van de activiteiten of de berichtgeving aan 

de leden. De financiële status van de vereniging mag gezond genoemd worden. Het Kes-project is zelfs tegen 

verwachting in met een positief financieel resultaat afgesloten. Ook daarom heeft de Vereniging voor 

initiatieven die in overeenstemming zijn met haar doelstellingen voldoende middelen beschikbaar. Het bestuur 

is ook bereid die middelen te besteden ten behoeve van die doelstellingen. De verwachting is dat vanwege de 

vele projecten, zoals de Helmantel tentoonstelling, implementatie van het project dat enkele jaren geleden is 

gepresenteerd als MijnMonument en de Replica van het St. Elisabeth altaar er in 2018 een aanzienlijk beslag op 

de middelen van de vereniging zal worden gedaan  

6. Excursie van zomer 2018, toelichting door Dhr. A. Boogerman. 

Dhr. Boogerman vertelt over de Vriendenexcursie van zaterdag 18 augustus 2018 naar de steden Halle en 

Hoogstraten. Wanneer er veel animo is zal de excursie op 1 september herhaald worden.  

 

7. Verkiezing bestuursleden 

Statutair treden dit jaar mw.  Schippers-Trifan, dhr. te Raa en dhr. de Heer af en zijn herkiesbaar. Onder applaus 

worden de bestuursleden herkozen.  

 

8. Rondvraag 

Mevr. Wiebenga vraagt in navolging van de LV 2017 naar de reden waarom de verlichting van de Grote Kerk 

gedimd is. De voorzitter geeft aan dat dit onder de aandacht is gebracht van de burgerlijke gemeente. 

 

Mevr. Lefèber vraagt of er aandacht is voor Kors Monster in het komende jaar. De voorzitter geeft aan dat 

Boudewijn Zwart hier aandacht aan zal besteden in de beiaardconcertserie.  

 

9. Lezing door prof. Kennedy 

Prof. Kennedy is opgegroeid in de staat Iowa; vlakbij Dordt College. De invloed van de Dordtse Synode reikt echter 

verder dan deze instelling: hoe veel verder? De synode heeft in ieder geval langdurig identiteit gegeven aan twee 

groeperingen binnen de christelijke kerk. In Nederland is ‘Dordt’ lang een maatstaf van de orthodoxie geweest; 

heeft het geleid tot de Dordtse kerkorde en de uitgave van de Statenvertaling. Toch heeft Dordt nooit een heel 

grote rol gespeeld in de Nederlandse historie. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is dat meer het geval. 

Wat is hiervan de oorzaak? De aartsbisschop van Canterbury en Koning Karel I zijn uitgesproken Arminianen. In 

de jaren 40 van de zeventiende eeuw is het een van de oorzaken van een burgeroorlog: de calvinisten winnen 

deze strijd. Deze overwinning is van korte duur: de calvinisten worden naar de marge gedrukt. In deze tijd 

verschijnt o.a. het bekende boek ‘Pilgrims Progress’  van John Bunyan. Ook in de 18e eeuw splijt Dordt nog steeds 

de gemoederen: o.a. John Wesley neemt nadrukkelijk afstand van de leerregels. De bekende zendingstheoloog 

William Carey was daarentegen juist calvinist. In Groot Brittannië zwakt de strijd af rond 1900.  

In de VS duurt de strijd tot de dag van vandaag. Britse kolonisten in New England zijn merendeels calvinisten. De 

volgende generaties waren hierin minder stellig. Jonathan Edwards neemt een milder standpunt in 

(preparationism) en wijkt op sommige punten af van de stellingnames van de synode. Hij speelde een leidende 

rol in de calvinistische opwekkingen. Als gevolg hiervan ontstaan er 2 fronten: arminianen vs. calvinisten. George 

Whitfield is bijvoorbeeld een bekende calvinist . Beide groepen proberen een sterk netwerk te bouwen en 

bouwen tegelijkertijd aan de opbouw van Amerika met eigen instellingen. In de 19e eeuw is Charles Finney een 

bekende arminiaan, al was hij formeel een calvinist.  

Het bekende begrip TULIP (als samenvatting van de 5 belangrijkste standpunten van de synode) raakt pas rond 

1930 in zwang. Het begrip werd later vaker aangeduid met ‘the five points’. Ook bij de zgn new calvinists (zoals 

John Piper) vind je deze begrippen terug.  

Ook in de 21e eeuw is de invloed van Dordt terug te vinden. Reinhold Niebuhr, de favoriete theoloog van Barack 

Obama, is een calvinistisch theoloog. Norman Vincent Peale is daarentegen uitgesproken arminiaan: hij was 

predikant van de gemeente van Donald Trump in zijn jongere jaren.  



Het is niet precies vast te stellen wat de invloed van Dordt is geweest. Wel is duidelijk dat de invloed in Groot 

Britannië en de Verenigde Staten aanzienlijk groter is geweest dan in Nederland. Daarom kan wel gesteld worden 

dat ‘Dordt’ een van de belangrijkste (intellectuele) exportproducten is van Nederland.  

 

10. Afsluiting 

De voorzitter dankt prof. Kennedy voor zijn lezing. Ook dankt hij alle aanwezige leden voor hun komst naar de 

ledenvergadering. Na afloop is er nog een geanimeerd samenzijn onder het genot van een drankje. 


