Een tijdperk is afgesloten, schreef iemand. Na 40 jaar heeft Ruimzicht afscheid genomen van Ella Mulder en daar moeten we allemaal
aan wennen. Maar... 'het werk gaat immer door': in deze nieuwsbrief
stelt haar opvolger zich aan u voor. Dat 'steun' niet altijd van financiele aard hoeft te zijn, leest u ook in deze nieuwsbrief. Denk bijvoorbeeld aan kopij in de kerkbode.
Wilt u, wil jij ons - ook op die manier - steunen?

Nieuwsbrieff Oktober 2016
Intussen op facebook ...
Nu snap ik waarom zoveel meiden zich
aanmelden voor een convivium

Een hartelijke groet,
Ds Florida de Kok

——
——
——
——
——
——
–-

Henk Wijnbergen stelt zich voor
Er is me gevraagd iets van mezelf te vertellen. Dit om de achterban toch enigszins een beeld te geven van mijn persoon. Ruim
55 jaar geleden, ja ik ben niet meer de jongste, ben ik op een
boerderij in Hulshorst (Gemeente Nunspeet) geboren als middelste in een gezin met vijf kinderen. Wij, Gea mijn vrouw en ik, wonen met veel plezier in het mooie Nunspeet. Onze vier kinderen
wonen elders. Beiden zijn we lid van de Hervormde Gemeente
Nunspeet (PKN) en zelf ben ik onder
meer als diaken actief betrokken bij onze
kerkelijke gemeente.
Boerenbloed zat er destijds niet voldoende in. Het vak economie scoorde beter.
Niet verwonderlijk dat ik in de accountancy terecht ben gekomen. Hier heb ik
25 jaar als assistent accountant en relatiebeheerder gewerkt. Met enige regelmaat en op een bepaald moment onontkoombaar lonkte de vrijheid binnen het
bedrijfsleven. Er deed zich de mogelijkheid voor om samen met een compagnon een MKB bedrijf over te nemen met
een achttal vestigingen.
Van tevoren kun je niet bedenken waar
je vanaf dat moment, ook op financieel gebied, allemaal mee te
maken krijgt.
In de achterliggende tien jaar binnen dit bedrijf dan ook veel geleerd. Mooi om innovatief en creatief bezig te zijn en gaandeweg
te ontdekken hoe het wel en hoe het niet moet. De moeilijke periode die recessie heeft meegemaakt en eind vorig jaar dit bedrijf
weer van de hand gedaan. Tja, en dan op zoek naar een antwoord op de vraag ‘hoe verder’? Weer een eigen bedrijf?
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Beste lezer,
Hierbij onze nieuwsbrief.
Wij waarderen het zeer dat u met Ruimzicht
meeleeft en meeleest!
Wist u dat u de nieuwsbrief ook digitaal
kunt ontvangen?
Als u dat wilt, stuurt u dan een bericht aan
fahadekok@ruimzicht.nl met vermelding
van naam en emailadres.
Zonder bericht blijft u de Nieuwsbrief per
post ontvangen.
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Ruimzicht,
Ds. F.A.H.A. de Kok

Franchise, overnemen, opstarten of samengaan met..?
Veel mogelijkheden zijn de afgelopen maanden voorbijgekomen.
Op enig moment ben ik via ‘Aatop werving en selectie’ getipt over een vacature bij Stichting Ruimzicht. Bij
de opsomming van de werkzaamheden voor deze vacature voelde ik me op meerdere gebieden enorm
uitgedaagd. Een mooi breed scala aan werkzaamheden kwam voorbij. Het verzorgen van de financiële
administratie, de salarisadministratie en de belastingaangiften. Het overleg met externe partijen, het beheren van de onroerende zaken, het zorg dragen voor de budgetbewaking en informatievoorziening middels
rapportages aan bestuur en medewerkers enz. Ofwel kort samengevat de verantwoordelijkheid voor de
dagelijkse gang van zaken, de administratie en het beheer van het vastgoed van de Stichting, de vele
contacten gecombineerd met de vrijheid en zelfstandigheid zijn zaken die bij mij passen.
Bij de geschiedschrijving over Stichting Ruimzicht wordt een aantal doelen samengevat. Deze doelen zij
inhoudelijk wezenlijk en daarom van belang. Graag zou ik als chef de bureau, gezamenlijk met anderen,
aan deze doelen mede vorm willen geven.

Henk Wijnbergen

Het begint met .... vragen
‘Stel, je wilt dat mensen je financieel steunen. Wat is dan het állerbelangrijkste’?
We zitten aan de vergadertafel met Peter Goudkamp, specialist in fondswerving, die op ons verzoek is
aangeschoven om ons de grondbeginselen van geldwerving bij te brengen. We laten de vraag op ons inwerken. Een goed contact met de achterban? Gerichte informatie? Een helder geformuleerd doel? Je ziet
aan zijn gezicht dat hij dit eerder heeft meegemaakt en zich nu al verheugt op het antwoord. Hij kijkt de
tafel rond, laat een stilte vallen en zegt: ‘VRAGEN. Elke goede fondswerving begint met… vragen’.
Met dit simpele antwoord – hoe open kan een deur zijn – ging een wereld voor ons open. Natuurlijk! Ik
moest denken aan mijn vader die ons herhaaldelijk voorhield: ‘vragen staat vrij’ en ‘ja heb je, nee kun je
krijgen’. Onbeleefd? Welnee. Mensen kunnen geen gedachten lezen.
En dus vraag ik u om uw steun. Nee, niet financieel – dat komt nog wel een keer – maar door aan onze
stichting bekendheid te geven. Het valt me op dat veel (aanstaande) studenten niet bekend zijn met Ruimzicht. Dat is jammer, want wie weet zouden ze graag in een convivium wonen. ‘Als ik toen had geweten
dat er zo iets als convivia bestaan, had ik me zeker aangemeld!’ Niet dat er een tekort aan aanmeldingen
is, maar een convivium is gediend met enthousiaste bewoners die er de meerwaarde van inzien en bewust kiezen voor deze manier van samenleven. Het is een gemiste kans als we die jongeren niet weten te
bereiken.
Hoe u/jij kunt bijdragen aan die bekendheid?
Op verschillende manieren. Een ervan is door informatie over Ruimzicht te verspreiden via het kerkblad of
de website van de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van onderstaande voorbeeldtekst. De foto
‘aan tafel’ laat zien wat de tst vertelt (nog beter, eigenlijk. Ook gebruiken dus!)
Kopij:
Op kamers
Stel, je gaat studeren en je wilt op kamers. Maar je kent de stad
nog niet en hoe vind je een leuke plek?
Wij, je toekomstige huisgenoten, vinden het belangrijk dat je je
ergens thuis voelt.
Dat kan in een convivium.
Convivi…watte!? Klopt, onze studentenhuizen hebben een nogal
bijzondere naam. Letterlijk betekent het tafelgezelschap – en dat
is
niet zomaar. In een convivium staat de tafel centraal. Dat wil
zeggen dat je vriendschap en gezelligheid deelt en er ruimte is
voor een goed gesprek. Het is een studentenhuis-met- een-plus.
Je vindt onze studentenhuizen in Amsterdam, Groningen en Utrecht. Ze liggen allemaal op een prachtige locatie, centraal gelegen in de stad met mooie, betaalbare kamers. Het aantal bewoners varieert van 8
tot 18 bewoners per convivium. Voor meer informatie: zie www.ruimzicht.nl

Toespraak bij het afscheid van Ella
12 oktober 2016 door Dick Steeks
Waarde Ella,
Jouw naam is lang aan Ruimzicht verbonden geweest en zal dat altijd wel
blijven. Waar iedereen aan ds. Van Dijk zou moeten denken als het over
Ruimzicht gaat, denken velen aan Ella Mulder. Praktisch alle conviviumbewoners die Ruimzicht heeft mogen huisvesten in de afgelopen 40 jaar hebben jouw naam gehoord, genoemd, geprezen of vervloekt.
Je begon dik 39 jaar geleden, 1977, onder ds. Wolfensberger, een indrukwekkende predikant-directeur, man met visie en daadkracht. Je deed de
boekhouding, ijverig als juffrouw Mier, maar je deskundigheid ontwikkelde
zich en zo werd je spin in het web van de organisatie. Het zal nog een hele
toer worden voor ons om los te komen van dat web. Vele draden zijn aan
jouw deskundigheid en inzet verbonden. Maar goed, het grote ontvlechten
is dan nu toch echt gekomen. Het zal voor jou en voor Ruimzicht een hele
toer zijn om los van elkaar te geraken. Even leek het erop dat we niet eens
een opvolger voor je konden vinden. Niemand is onmisbaar, maar Ella wel?
zo kwam het even in onze gedachten op. Ik weet niet of dat je gestreeld
heeft of bezorgd gemaakt, jou kennende misschien allebei wel een beetje.
Je wilde je pensioendatum wel uitstellen en dat tekende weer helemaal
jouw verantwoordelijkheidsgevoel. Je liet Ruimzicht niet zitten, al hadden
we er als bestuur wel buikpijn van. Gelukkig hebben we na een intense zoektocht toch iemand gevonden die jouw werk overneemt en kunnen we nu eindelijk van
je af
Veertig jaar Ella bij Ruimzicht, dat is bijna een kwart van de hele Ruimzichthistorie. Je hebt veel van
die historie meegemaakt, de ontwikkelingen van de convivia, een nog steeds levend, dynamisch concept. In aanvang een groot avontuur, zou het wel werken vroegen velen zich argwanend af, maar het
bleek een gouden formule waarin het gedachtengoed van ds. Van Dijk nog steeds voortleeft.
Andere Ruimzicht activiteiten heb je zien verdampen, met als grootste verlies misschien wel de zaterdagopleiding. Je hebt ook na Wolfensberger een aantal andere predikant-directeuren meegemaakt. Dat
ze anders waren dan Wolfensberger heb je natuurlijk geaccepteerd, maar ook wel met leedwezen aangezien. Niet altijd boterde het goed tussen jou en je directeuren maar wat er ook gebeurde, jij bleef op
je post met dat koppige plichtsbesef van je. Ja, je was standvastig en vastberaden en je had – het is al
gezegd – een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel. Al met al maakte dat je een grote persoonlijkheid binnen Ruimzicht, al wilde je dat in al je bescheidenheid, die je ook had, niet altijd zijn.
Natuurlijk wist elke student dat je Ella te vriend moest houden, maar niet iedereen lukte dat. Mij gelukkig wel. Niet dat Ella aan vriendjespolitiek deed, want als het huis een nieuwe wc-pot wilde en je met al
je geslijm tot Ella wendde om dat voor elkaar te krijgen, maar Ella vond de wc-pot nog goed genoeg,
dan kreeg je ’m niet. Streng maar rechtvaardig, dat was je Ella en zo zullen we je herinneren en zo hopen we dat ook je opvolger is.
Ella, ik heb je meegemaakt als student en als bestuurder. Ik heb altijd gezien hoe betrokken je was op
Ruimzicht, hoe consciëntieus, nauwkeurig en toegewijd je je werk deed. Nooit was een vraag je teveel,
je dacht altijd in mogelijkheden en niet in problemen, maar altijd realistisch. Je was loyaal aan bestuursbesluiten. Al was er zeker eentje waar je niet blij mee was. Je hebt het nooit hardop tegen mij gezegd,
maar ik vermoed met enige zekerheid dat je de verhuizing naar het kantoor van de BNP niet leuk vond.
Je hebt wel de trap vervloekt en die heeft je helaas ook nog lichamelijk parten gespeeld. Het ruime
Ruimzichtkantoor aan de Frisolaan te moeten verlaten zal je zwaar gevallen zijn.
Ella, 1 oktober komt nu razendsnel dichterbij, de geraniums verheugen zich al.
Jouw naam dan niet meer in de notulen van de bestuursvergaderingen, geen mail meer door jou onder-

met een attente herinnering om mijn paspoort niet te
vergeten nu we naar de notaris moeten,
geen kletspraatje meer op de trap voor kantoor en
hoef jij de rit naar kantoor niet meer te maken. Heel
veel Ella gaat weg bij Ruimzicht en dat roept nu al
weemoed op. Maar naast de weemoed is er grote
lof en de dankbaarheid Ella voor alles wat je voor
Ruimzicht zo trouw en loyaal hebt gedaan. We noemen vandaag de naam van ds. Van Dijk met eerbied, als onze ‘founding father’ maar ook die van
jou, als onze ‘marvellous mother’ want Ruimzicht is
ook jouw levenswerk geweest, je hebt een rijke traditie mee helpen voortzetten, een generatie lang.
Bijna veertig dienstjaren bij dezelfde werkgever,
kom er nog eens om.
Je naam betekent ‘ik zweer bij God’. Zeer toepasselijk want je hebt je werk bij Ruimzicht ook altijd met
overtuiging gedaan, vanuit je eigen geloofsovertuiging. Bij Ruimzicht zweren we bij God, we vinden
het fijn en belangrijk dat Hij er is, in ons leven, in
onze huizen. Daarom doen we dit werk ook om de
naam van onze God levend te houden onder jongeren, in onze wereld. Ella, mag God jou en Ursula
nabij zijn, jullie samen zegenen in de tijd die komt.
Een tijd van vrijheid en ontspanning, een tijd van
zorgen voor elkaar, een tijd van genieten. Mag Gods
naam aan die van jou en Ursula, aan die van Ruimzicht, aan die van ons allemaal verbonden blijven.
Kop hieps!
Afscheidstoespraak 20 september 2016
Dick Steenks, voorzitter

Personalia
Geboorte en komst in het gezin:
21-05-2016 Owen. Komst in gezin van Jan Geluk en
Ardin Mourik 5 juni 2016
16-07-2016 Laurens, zoon van Sofia Nap en Lennart Veldhuizen

Huwelijk:
23-09-2016 Theo Pieter de Jong en Maarten Diepenbroek

Woorden die spreken
Gij zijt ons nabij
door U zijn wij gevoed
door U geliefd
verlaat ons niet
zo bidden wij
ga met ons mee
deze dag en al onze dagen
Uit: Liedboek, zingen en bidden
in huis en kerk

Gekomen in:
Akapella: Meike Feddema, Joppe Bakelaar,
Carmen van der Beek
Casa Mundo: Janneke Lautenbach, Christine van der Veer, Akiho Hara, Sybren
Deuzeman
Pakhuis London: Elsa Nel
Tout Passe: Martijn de Ruiter, Tijmen van
den Pol, Clarissa de Vries, Jesse Wijlhuizen, Anna Noteboom
Villa Spina Rosa: Laura van den Brink, Judith Jongerhuis, Christiaan Meerkerk
De Stadhouder: Janneke Bossenbroek, Kaj
Goosen
Moeshoes: Stefan Klaassens, Anne Nooteboom, Niels van de Gronden,
Vertrokken uit:
Akapella: Annemarije Erdmann, Marloes
Bakuwel
Casa Mundo: Job-Jan ten Horn, Baukje
Niemeijer, Rixt Visser, Jelle Faber
Pakhuis London: Henk Veldhuizen
Tout Passe: Henri van den Pol, Mirjam
de Best, Marchje Kramer, Lex van
Wieren, Gerben Dreschler
Villa Spina Rosa: Hilde Kugel, Anne Kuiper, Wouter Lammers
De Stadhouder: Marleen Jellema, Paula
van der Maas, Jeroen Fierens
Moeshoes: Robert-Jan Mensink, Bregje
Anna Faasse

