
RICHTLIJNEN

van de

NEDERLANDSE JAARVERGADERING

van het

RELIGIEUS GENOOTSCHAP DER VRIENDEN (QUAKERS)

laatstelijk gewijzigd en aangevuld in 2008 en zoals aanvaard door de
Algemene Vergadering

OPRICHTING NEDERLANDSE JAARVERGADERING
In de samenkomst wordt geconstateerd dat het Genootschap der
Vrienden in Nederland bestaat (Minuut 42 – 1931).

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun
midden (Mattheus 18: 20).
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VOORWOORD

Dit boekje bevat de Richtlijnen van de Nederlandse Jaarvergadering van
het Religieus Genootschap der Vrienden, bekend als Quakers. Het is
bedoeld voor leden van het Genootschap en belangstellenden.
Quakers zijn er in Nederland sinds 1652, zij het met een ruime onderbre-
king rond 1900. In 1931 verzamelden in Nedertand wonende Quakers
zich weer in een eigen, onafhankelijke Nederlandse Jaarvergadering die
zich verbonden weet met Quakers wereldwijd.
De traditie van Quakers heeft zijn neerslag gekregen in rijkgescha-
keerde, schriftelijke bronnen: minuten (“besluiten”) van vergaderingen,
geschriften betreffende maatschappelijke en ethische problemen,
theologische uiteenzettingen, een omvangrijk bestand van dagboeken,
(auto)biografieën en niet in de Iaatste plaats geschriften waarin
samenvattingen te vinden zijn van richtlijnen voor leven en welzijn en
organisatie. Hoewel er overwegend sprake is van Engelstalige
geschriften vinden we vanaf het begin van de Quakertraditie in
Nederland ook Nederlandstalige documenten: oude minutenboeken en
andere Iiteratuur waarin richtlijnen zijn te vinden voor tal van zaken die
Nederlandse Quakers gedurende de bijna 350 jaar van hun bestaan
bezighielden. Zo kennen we de kernachtig samengestelde
“Raadgevingen en vragen” die in de loop van de geschiedenis ontstaan
zijn en al naar de behoefte van de opeenvolgende generaties Quakers
bijgesteld werden. Evenals deze “Raadgevingen en vragen”, die
afzonderlijk heruitgegeven worden, maken ook de Richtlijnen deel uit
van een veel groter geheel waarin een eigen Quakergeluid te beluisteren
valt, zij het dat de Richtlijnen een bijzondere plaats innemen, omdat ze
door de Nederlandse Jaarvergadering bijeen in haar jaarlijkse Algemene
Vergadering, zijn aanvaard. Deze in 2008 aangenomen Richtlijnen zijn
de herziene versie van de laatstelijk in 1964 en 1995 aangevulde
“Grondregels en Richtlijnen”. In deze nieuwe versie zijn naast de meer
zakelijke formuleringen ook ondersteunende uitspraken opgenomen, die
voor veel Vrienden een bijzondere waarde hebben. Deze teksten zijn
afgedrukt op de linker pagina, waar dit van toepassing is.
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Is je godsdienst gegrondvest in geestelijke ervaring en vindt hij

uitdrukking in je leven?

(Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 Raadgevingen en Vragen, blz. 281)

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie

zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven

meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik

jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend

gemaakt heb.”

(Johannes 15: 12-16)

Het geloof, dat God Geest is en dat aan Zijn Geest allen deel hebben;

ons weten, dat Zijn Geest zich aan hen, die Hem ootmoedig verwachten,

wil openbaren en hen wil leiden, wekken ons op, om, in gezamenlijk

stilzijn, Zijn reinigende tegenwoordigheid te ondervinden.

Wij begeren één te zijn in Christus, wiens Iiefde, kracht en vrede hen,

die zich voor Hem openstellen, vrijmaken en verenigen. Ons drijft de

verantwoordelijkheid voor de dingen van het dagelijkse leven en het

verlangen ook buiten eigen kring de tot ons komende waarheid,

persoonlijk en gemeenschappelijk, uit te dragen en te verwerkelijken.

Wij hebben deel aan het Genootschap der Vrienden en zijn met

geloofsgenoten in andere landen nu en in het verleden naar de geest

verbonden.

(Naar Minuut 339 van de 4-maandelykse vergadering van de

Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der

Vrienden, 1943, in: Grondregels en Richtlijnen, 1978)

“Wees stil en weet dat ik God ben”

(Psalm 46, vers 11, vert. uit ‘t Engels)
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Dit boekje bevat de Richtlijnen van het
Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers).

De Quakers vormen een religieuze beweging die rond 1650 ontstond in
Engeland. Zij willen zich laten leiden door het “ware Licht dat ieder
mens verlicht”(Johannes 1, vers 9).

Zij stellen zich open voor de directe en voortgaande openbaring van
God. Hun stille samenkomsten zijn hierop gebaseerd. De Quakers
kennen geen bijzondere ambten en uiterlijke sacramenten.

Sinds 1669 zijn de Quakers in Groot Brittanië bekend als

“Religious Society of Friends”
(Religieus Genootschap der Vrienden),

naar de woorden van Jezus:

“1k noem jullie mijn Vrienden”

(Johannes 15, vers 15).

De Vrienden kennen geen vastomlijnde leerstellingen. Zij voelen zich
niet gebonden aan een vastgestelde geloofsbelijdenis.

Zij proberen te leven vanuit hun persoonlijke geloofservaring en de
beleving daarvan binnen de gemeenschap.
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DE BEDOELING DER RICHTLIJNEN

“Deze dingen leggen wij u niet op als regels of vormen, waarnaar gij

zoudt moeten wandelen, maar opdat allen geleid mogen worden door

een mate van Licht dat zuiver en heilig is: en terwijl u zo wandelt in het

Licht en daarin blijft, bidden wij dat wat wij u aanbieden zal worden

volbracht in de Geest, niet naar de letter, want de letter doodt, maar de

Geest maakt levend.”

(Naschrift van een brief van de Elders te Balby aan de Vrienden, 1656.

Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 blz. 6)
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RICHTLIJNEN

1 INLEIDING

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers) is opgericht te Amsterdam op 14 juni 1931.

Zij is gevestigd te Amsterdam. Zij beschouwt zich als de voortzetting
van de Generale Vergadering der Vrienden, Quakers genaamd, die op 12
juni 1677 voor het eerst bijeen kwam te Amsterdam.

Zij was in de periode dat de Wet op de Kerkgenootschappen van 10
september 1853 nog gold, bij het Departement van Justitie als
kerkgenootschap bekend onder nummer 67.

Zij bestaat uit “Maandvergaderingen”, die tezamen de Nederlandse
Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
vormen.

De bevoegdheid tot het nemen van besluiten namens haar ligt bij de
Algemene Vergadering. Wanneer deze niet bijeen is, ligt voornoemde
bevoegdheid bij de Landelijke Commissie, met dien verstande, dat de
Landelijke Commissie alleen die besluiten neemt die van praktische aard
zijn, dan wel geen uitstel kunnen verdragen. Dit laatste ter beoordeling
van de Landelijke Commissie, met de verplichting hierover
verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering.

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers) wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
schrijver van de Landelijke Commissie en één of twee daartoe
aangewezen leden van de Landelijke Commissie.
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WIJDINGSSAMENKOMST

Oprechte verering van God in de zin van het evangelie is niet

afhankelijk van bepaalde vormen, noch sluit ze deze uit; zij kan met of

zonder woorden plaats vinden, maar zij moet in geest en in waarheid

zijn. Een echte wijdingssamenkomst is niet slechts het uiterlijk

samenkomen, maar vooral het gezamenlijk innerlijk richten van ons hart

naar God. Zij is niet afhankelijk van aantallen.

Waar twee of drie bijeen zijn in de naam van Christus, is zijn gemeente

bijeen, en Hij als het levende Hoofd in haar midden.

(Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 p. 105, London YM Epistle 1855)

Wanneer je naar je wijdingssamenkomst komt... wat doe je dan? Is het

slechts een uiterlijk samenkomen waarbij een vuur ontstoken wordt,

terwijl jullie jezelf omgeeft met de vonken die je zelf hebt opgewekt, om

je zo prettiger te voelen...? Of ga je zitten in de ware stilte, en zet je je

eigen wil en activiteiten opzij, wachtend op de Heer, met je blik gericht

op dat Licht waarmee Christus je verlicht heeft….. terwijl je je

voorbereidt, je geest en je ziel, om je geschikt te maken tot zijn dienst?

(William Penn, 1677, in: Quaker Faith & Practice, 1994, 28.02)

Vergeet niet dat de schat in aarden vaten wordt bewaard en hoed je

ervoor nadruk te leggen op het gewicht van jouw getuigenis; laat de

herscheppende kracht van de geest der waarheid van zichzelf getuigen.

(Church Government, 1931, Leven uit het Innerlijk Licht, 1952 p.274

opnieuw vertaald)

Wees blij wanneer er kinderen en jongeren in je wijdingssamenkomst

zijn en wees dankbaar voor wat zij bijdragen... Realiseerje dat de

Meeting als geheel een verantwoordelijkheid draagt voor ieder kind.

Zoek samen naar een volledige ontwikkeling van Gods gaven en naar de

rijkdom, waarvan Jezus’ leven getuigt. Hoe deel je met hen je diepste

geloofswaarden, terwijl je hen vrij laat zich te ontwikkelen zoals Gods

geest hen zou kunnen leiden.
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Nodig je hen uit hun inzichten met je te delen? Ben je voorbereid om van

hen te leren en je verantwoordelijkheden voor hen te accepteren?
(Quaker Faith & Practice, 1994: 1.02-19)

2 WIJDINGSSAMENKOMST EN ZAKENVERGADERING

2.1 DE WIJDINGSSAMENKOMST

Onze samenkomst, gebaseerd op stilte, de “Meeting for Worship”, is de
kern van het gemeenschapsleven van het Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers).

In deze stille samenkomsten geven wij uitdrukking aan twee wezenlijke
aspecten van onze geloofservaring:

- aan de ene kant de ondervinding dat ieder die oprecht zoekt, God
vinden kan en

- aan de andere kant de ervaring dat wij, niet alleen individueel,
maar ook als groep, Gods leiding mogen ontvangen wanneer wij
ons er voor open stellen.

De gesproken bijdragen in de wijdingssamenkomst dienen zich door
eenvoud te kenmerken. We moeten niet té bescheiden zijn om iets te
zeggen. Jouw bijdrage kan immers uitdrukking zijn van dat wat ook
andere deelnemers aan de stille samenkomst ervaren, of van wat een
ander op dat moment juist nodig heeft.

Het verdient aanbeveling dat een spreker opstaat.

Wijdingssamenkomsten kunnen een bijzonder karakter hebben. (zie 2.2)
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SAMEN WONEN, HUWELIJK / DUURZAME VERBINTENIS,

ALLEEN WONEN

Er zijn veel manieren om samen te leven in een huishouding waarin

liefde en zorg voor elkaar wezenlijke elementen zijn. Bijvoorbeeld de

zorg van een dochter of zoon voor een oude vader of moeder; zusters of

broers, die soms langer samen wonen dan veel getrouwde paren;

vrienden, vriendinnen en andere paren die vele jaren een huis delen. Zo

ook paren, die zonder het kader van de wettelijke bescherming van het

huwelijk toch een leven lang elkaar liefhebben en voor elkaar zorgen.

Of de grondslag van het samen wonen nu het huwelijk is of niet, het

wezen van goede relaties blijft hetzelfde. Ze zijn gebaseerd op zorg voor

elkaar, aanvaarding, delen en vertrouwen.

Deze kenmerken zijn een hulp bij de ontwikkeling om elkaar genoeg

ruimte te laten om in eigen tempo verder te groeien en ook om zo die

veiligheid te geven, waardoor de kwetsbaarheid die ontstaat door groei

en verandering niet leidt tot domineren van de één over de ander.

Veel Vrienden die alleen wonen hebben hun huis gemaakt tot een plaats

waar degenen die warmte en vriendschap nodig hebben welkom zijn en

steun vinden.

(Quaker Faith & Practice, 1994: 22.21)

2.2  BIJZONDERE WIJDINGSSAMENKOMSTEN

Bij bijzondere gelegenheden kunnen speciale wijdingssamenkomsten
worden gehouden. Zo’n bijeenkomst wordt in overleg met de schrijver
van de Maandvergadering georganiseerd. Ten behoeve van aanwezigen,
die niet met de Quakers vertrouwd zijn kan zonodig een Vriend
aangewezen worden, die tijdens de samenkomst kort aangeeft hoe de
bijeenkomst verloopt, hoe lang die gaat duren en hoe deze beëindigd
wordt.
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De volgende bijzondere wijdingssamenkomsten zijn mogelijk:

2.2.1 HUWELIJK / DUURZAME VERBINTENIS

lndien iemand de wens heeft om een huwelijk of andere duurzame
verbintenis in een wijdingssamenkomst te bevestigen, dan deelt deze
Vriend of Vriendin dit schriftelijk mee aan de eigen Maandvergadering.

In de eerstvolgende zakenvergadering doet de schrijver mededeling van
het ingekomen verzoek en legt het aan de vergadering voor. De
Maandvergadering benoemt twee van haar leden tot bezoekende
Vrienden. Deze hebben met de partners een gesprek en gaan na wat zij
verwachten van deze speciale wijdingssamenkomst. De bezoekende
Vrienden brengen schriftelijk verslag uit van dit gesprek aan de
Maandvergadering.

In de daarop volgende zakenvergadering wordt dit verslag voorgelezen
en door de bezoekende Vrienden toegelicht. Stemt de Maandvergadering
in met het verzoek om de bijzondere wijdingssamenkomst, dan wordt dit
in een minuut vastgelegd.

Voorts worden afspraken gemaakt over de organisatie.

OVERLIJDEN

Ieder mens weet diep in zijn hart dat er op de wereld niets groters

bestaat dan zuivere, onzelfzuchtige liefde.

De dood kan niet overwinnen, nee, hij leert ons steeds weer dat de liefde

oppermachtig is. Goede mensen sterven niet. Hun leven is als het

wegtrekken van een sluier; zij laten ons iets zien van dat wat eeuwig is,

want als hier de liefde al de meeste is in het hart van de mens, moet zij

dan ook niet de meeste zijn in God Zelf? En als zij de meeste is in God,

dan kan ieder van ons de eigen levenstaak aanvaarden, toegerust met

iets groters dan moed. Liefde overbrugt de dood.
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We zijn de vrienden van degenen die niet meer zijn; hoewel de dood ons

scheidt, hun werk, hun kracht, hun liefde zullen met ons zijn.
(John Wilhelm Rowntree, 1905 in: Quaker Faith & Practice 1959, 5.25;

nieuwe vertaling Leven uit lnnerlijk Licht 1952 p.176)

2.2.2 OVERLIJDEN

Ook na overlijden van een lid van het Genootschap kan een speciale
wijdingssamenkomst gehouden worden.

ZAKENVERGADERING

Laat in jullie bijeenkomsten al jullie zaken worden gedaan in de

vreedzame wijsheid en geest van onze Heer Jezus Christus; laat er geen

strijd zijn, maar wederkerige verdraagzaamheid; moge de kracht van

Christus met jullie zijn en al jullie vergaderingen beheersen.

(Leven uit lnnerlijk Licht, 1952 p.270, London YM Epistle 1696, nieuwe

vertaling)

Worden jullie zakenvergaderingen gehouden in de geest van geloof en

afhankelijkheid van Gods leiding? Neem je jouw deel van

verantwoordelijkheid ervoor op je? Bewaar je je respect voor anderen

als persoon, hoe sterk je het ook oneens bent met hun meningen? Vemijd

je kwetsende en uitdagende taal? Ben je voldoende op de hoogte van

onze richtlijnen en traditie om wanneer moeilijke vragen opkomen, die

zowel met kennis van zaken als met liefde en zachtmoedigheid te

benaderen?

(Query 8, 1964 in: Quaker Faith & Practice, 1994, 2.86)

2.3 DE ZAKENVERGADERING

De zakenvergadering is een samenkomst in dezelfde geest als de
wijdingssamenkomst. Zij is bedoeld voor het behandelen van zaken van
gemeenschappelijk belang. Iedere bijdrage in de vergadering dient
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bedoeld te zijn om de zaak waarom het gaat vooruit te helpen, niet om
een eigen opinie op de voorgrond te plaatsen.

Stille inkeer aan het begin en eind van de samenkomst, maar ook tussen
elke bijdrage is hiervoor van wezenlijk belang.

Besluiten in onze vergaderingen worden, na gezamenlijke inkeer,
genomen in overeenstemming met het algemeen gevoelen van de
vergadering. Ze worden vastgelegd in een minuut.
Wordt geen algemeen gevoelen van overeenstemming ervaren dan wordt
het nemen van een besluit uitgesteld.

In een enkel geval kan het voorkomen dat het oordeel van een Vriend
verschilt van dat van de vergadering, maar dat deze Vriend te kennen
geeft het besluit niet in de weg te willen staan uit respect voor het
gevoelen van de vergadering.

Wijdingssamenkomsten en zakenvergaderingen zijn toegankelijk voor
leden van het Genootschap en voor belangstellenden. Vaststelling van
zakenvergadering-besluiten is in de eerste plaats een zaak van de
aanwezige leden op grond van hun verantwoordelijkheid voor het
Genootschap.

ROEPING (concern)

Leven julIie als volgelingen van Jezus wel actief mee met de mensen in

jullie omgeving, ook wat hun sociale omstandigheden betreft?

Welke plaats neemt persoonlijke dienstverlening in je leven in, en doe je

dat in vriendschappelijke geest?

Probeer je de oorzaken van maatschappelijke misstanden te begrijpen

en help je mee aan pogingen die uit de weg te ruimen?
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(Leven uit het Innerlijk Licht, Raadgevingen en Vragen, p.284;  Church

Government 7931, 15 nieuwe vertaling)

Oprecht geloof keert mensen niet van de wereld af, maar stelt ze in staat

er beter in te leven, en moedigt ze aan te streven om hem te verbeteren:

niet hun kaars onder een korenmaat te verstoppen, maar hem op een

tafel in een kandelaar te zetten...(William Penn, 1682, in: Quaker Faith

& Practice 1994, 21. 17)

3 CONCERN (ROEPING, OPDRACHT)

Voor gelovige mensen staat het hele leven in het teken van dienst, van
het trachten de eigen gaven te gebruiken ter ere van God.

Men kan soms het gevoel ontvangen door God geleid te worden naar een
bepaalde taak, die men niet kan weigeren, zelfs niet als men tegenzin
voelt. Vrienden hebben deze ervaring van het begin af een “concern”
(roeping, opdracht) genoemd.

Degene die zich ‘geroepen’ voelt en het gemeenschapsleven van de
groep als geheel, zijn gebaat bij het met elkaar delen van deze
ervaringen. De eerst aangewezen plaats hiervoor is een samenkomst van
de eigen Maandvergadering.

Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan het felt dat wij “lid zijn van
elkaar”, en aan een wederzijdse verplichting. De individuele Vriend
toetst de eigen roeping aan de ervaring van anderen en de groep zoekt
Gods leiding inzake de vraag of ze die roeping als zodanig kan erkennen
en of ze die Vriend kan en moet ondersteunen bij die taak.
Het kan zowel de enkeling als de groep verrijken, ook als de
samenkomst het concern niet erkent of kan overnemen.
Wanneer de Vriend aangemoedigd wordt om verder te gaan zullen de
gebeden van de Vrienden hem/haar sterken in die dienst.
(naar: Church Government, 1968 nr 861)
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Soms gebeurt het dat een groep Vrienden bij het horen over een
persoonlijke roeping voor een bepaalde dienst zich hierdoor zo
aangesproken voelt, dat de groep het als gezamenlijke roeping ervaart en
het concern overneemt.

Het kan ook zijn dat in een groep of maandvergadering zelf een concern
groeit om op een bepaalde nood of mogelijkheid te reageren. (naar:

Church Government, 1968 nr 863)

Voor het verbinden van de Quakernaam aan een getuigenis of actie moet
uitdrukkelijk toestemming verleend worden door de Algemene
Vergadering.

4  JAARVERGADERING

4.1 DE NEDERLANDSE JAARVERGADERING

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers), komt minstens één keer per jaar in Algemene
Vergadering bijeen.

4.2 SCHRIJVER van de Jaarvergadering

De taak van de schrijver is zowel samenvattend wat het gevoelen van de
Algemene Vergadering betreft, als regelend wat de aangelegenheden van
die vergadering betreft. De schrijver, bijgestaan door de assistent-
schrijver, bevordert een vlotte gang van zaken door, zonder een
persoonlijke mening aan de vergadering op te leggen, de geest der
besprekingen te vertolken.
Buiten de gevallen genoemd in de inleiding onder bevoegdheid tot het
nemen van besluiten vertegenwoordigt de schrijver de Nederlandse
Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
naar buiten en voert de correspondentie.
Het is gewenst dat de schrijver van de Jaarvergadering regelmatig de
vergaderingen van de Landelijke Commissie bijwoont. De functies van
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schrijver van de Jaarvergadering en schrijver van de Landelijke
Commissie zijn onverenigbaar.

4.3 PENNINGMEESTER en financiën van de Jaarvergadering.

Het Genootschap omvat de Nederlandse Jaarvergadering, de daaronder
vallende Commissies, de Maandvergaderingen (= plaatselijke
gemeenten) en het Quaker Hulpfonds. Zoals uit deze Richtlijnen blijkt,
hebben al deze organen of eenheden geen winstoogmerk en dienen een
algemeen belang.
De penningmeester is belast met het beheer der financiën
overeenkomstig de aanwijzingen van de Algemene Vergadering en
gemachtigd gelden te innen, uit te geven en daarvoor te kwiteren.
Hierover is de penningmeester verantwoording verschuldigd aan de
Algemene Vergadering.
De penningmeester brengt hiertoe jaarlijks verslag uit over de inkomsten
en uitgaven. Tevens dient hij/zij een begroting voor het komende
financiële jaar in. Voor het aangaan van leningen, voor aankopen en
verkopen, verhuren en huren van eigendommen is de goedkeuring van
de Algemene Vergadering nodig. Voor het uitgeven van bedragen hoger
dan € 4000,- is de medehandtekening van de Schrijver van de
Jaarvergadering nodig.
De penningmeester wordt bijgestaan door een assistentpenningmeester.
Bij ontstentenis van de penningmeester is de assistent-penningmeester
belast met bet beheer der financiën.
Leden zijn niet gerechtigd uitgaven ten laste van de Jaarvergadering te
declareren dan na voorafgaand overleg met de penningmeester of de
Landelijke Commissie.

Het financiële jaar van het Genootschap loopt van 1 januari tot en met
31 december.
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4.3.1 INKOMSTEN

De inkomsten van de Jaarvergadering bestaan uit individuele bijdragen,
legaten, erfstellingen en andere baten.
Ieder kan bij laatste wilsbeschikking gelden aan het Genootschap
vermaken.
Elk lid draagt naar vermogen bij in de uitgaven van de Jaarvergadering.

De door het Genootschap verkregen inkomsten, met inbegrip van
legaten en de daarop ontvangen interest zullen overeenkomstig de
bestemmingen worden aangewend voor:
- de instandhouding en groei van het Genootschap;
- het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten;
- het ondersteunen van mensen en groepen, die hulp nodig hebben.

4.3.2 FINANCIËLE-  EN BOEKHOUDREGELS

Niemand kan over het vermogen van het Genootschap beschikken als
ware het zijn eigen vermogen.

Leden, die een functie t.b.v. het Genootschap vervullen, ontvangen voor
verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een
onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten.
Declaraties worden onder bijvoeging van bewijsstukken ingediend bij de
penningmeester.

Een ten behoeve van het secretariaat van het Genootschap in dienst
zijnde parttime medewerker, is geen functionaris als bedoeld in het
voorgaande artikel en ontvangt voor de verrichte werkzaamheden een
beloning.
Er wordt door de penningmeesters van het Genootschap een adequate en
transparante boekhouding gevoerd.

Bij opheffing van een Maandvergadering of Commissie vervalt een
eventueel batig saldo aan de Nederlandse Jaarvergadering. De Algemene
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Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering neemt een besluit over
de bestemming.

Bij opheffing van de Nederlandse Jaarvergadering en/of het Quaker
Hulpfonds, zal een eventueel batig saldo toevallen aan één of meer
zoveel mogelijk op verwant gebied bestaande organisaties/ instellingen.
De Algemene Vergadering van de Nederlandse Jaarvergadering bepaalt
welke organisaties/ instellingen dat zullen zijn.

5 MAANDVERGADERINGEN en GROEPEN

De volgende Quakergroepen worden onderscheiden:

5.1 ERKENDE GROEPEN

Leden kunnen zich verenigen tot een groep. Zij geven daarvan kennis
aan de schrijver van de Landelijke Commissie.

Komt een erkende (plaatselijke) groep als regel eens per maand samen
voor het afdoen van plaatselijke en algemene Genootschapsbelangen,
dan kan zo’n groep bij de Algemene Vergadering erkenning aanvragen
als maandvergadering (5.2).

Het verlenen, dan wel het intrekken, van de erkenning van een
plaatselijke groep of een maandvergadering kan door een besluit van de
Algemene Vergadering.

5.2 MAANDVERGADERING

Een Maandvergadering is een door de Nederlandse Jaarvergadering van
het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) als zodanig erkende
groep Vrienden. Deze komt regelmatig bijeen in wijdingssamenkomsten
alsmede in zakenvergaderingen, waarin plaatselijke en landelijke zaken
het Genootschap betreffende worden besproken.
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Binnen de Nederlandse Jaarvergadering zijn de Maandvergaderingen
autonoom. Indien de betreffende Maandvergadering niet meer als
zodanig functioneert, kan de Jaarvergadering in haar rechten treden.

De Maandvergaderingen benoemen elk uit hun midden een schrijver.
Diens taak is zowel samenvattend, wat het gevoelen van de vergadering
betreft, als regelend wat de aangelegenheden van de vergadering betreft.

De schrijver kan worden bijgestaan door een assistent-schrijver.
De (assistent-)schrijver draagt er zorg voor dat de minuten van de
zakenvergaderingen worden gestuurd aan de leden van de
Maandvergadering, aan de Landelijke Commissie en zo nodig aan
andere commissies en aan betrokkenen. Ook ziet de schrijver erop toe
dat de minuten ondertekend en zorgvuldig bewaard worden.

Tevens benoemt iedere Maandvergadering uit haar midden een
penningmeester, zo ook een afgevaardigde en een plaatsvervanger in de
Landelijke Commissie. Deze personen treden eens in de drie jaar af en
zijn niet herbenoembaar. lndien klemmende redenen aanwezig zijn kan
hiervan worden afgeweken. Een overzicht van de functionarissen wordt
jaarlijks ter kennis gebracht van de andere Maandvergaderingen en van
de Landelijke Commissie.

De schrijver en de penningmeester vertegenwoordigen gezamenlijk de
Maandvergadering in en buiten rechte inzake plaatselijke
aangelegenheden. Bij ontstentenis van één van hen of van beiden wijst
de Maandvergadering een vervanger/vervangers aan.

6 LANDELIJKE COMMISSIE

De Landelijke Commissie heeft tot taak de Algemene Vergadering te
vervangen wanneer deze niet bijeen is. Zij heeft tevens tot taak de
bijeenkomsten van de Algemene Vergadering voor te bereiden.
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De Landelijke Commissie bestaat uit afgevaardigden van iedere
Maandvergadering, alsmede de penningmeester van de Jaarvergadering.
De Landelijke Commissie benoemt een schrijver en zo nodig een
assistent-schrijver, al dan niet uit haar leden.

De schrijver van de Landelijke Commissie kan niet tegelijk
afgevaardigde van de eigen Maandvergadering zijn.

Wanneer de Algemene Vergadering niet bijeen is, Iigt de bevoegdheid
tot het nemen van besluiten bij de Landelijke Commissie, met dien
verstande dat de Landelijke Commissie alleen besluiten neemt die van
praktische aard zijn, dan wel geen uitstel kunnen verdragen. Dit Iaatste
ter beoordeling van de Landelijke Commissie, met de verplichting
hierover verantwoording af te leggen aan de Algemene Vergadering.

De Landelijke Commissie kan, onder haar verantwoordelijkheid, een
bepaald gedeelte van haar taak overdragen. De eerstvolgende Algemene
Vergadering beslist hierover nader.

De Landelijke Commissie vergadert minstens eenmaal per twee
maanden.
De schrijver convoceert de bijeenkomst, draagt zorg voor toezending
van een agenda en voor het rondzenden, ondertekenen en bewaren van
de minuten.

De vergaderingen van de Landelijke Commissie zijn toegankelijk voor
alIe leden van het Genootschap zodat alle Vrienden kunnen deelnemen
aan de besluitvorming.

De Landelijke Commissie ziet erop toe dat alle functionarissen,
commissies en maandvergaderingen minstens eenmaal per jaar
schrittelijk verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering en op het
tijdig inleveren hiervan bij de Landelijke Commissie.
De Landelijke Commissie houdt contact met genoemde commissies en
functionarissen.
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7 DAGELIJKSE COMMISSIE

De Dagelijkse Commissie bestaat uit de schrijver van de Landelijke
Commissie en ten minste twee daartoe uit haar eigen midden
aangewezen leden van de Landelijke Commissie. De Dagelijkse
Commissie heeft tot taak het voorbereiden van de vergaderingen van de
Landelijke Commissie.

LIDMAATSCHAP

Dit was de manier waarop de Vrienden met mij omgingen, toen ik mij

door de waarheid had laten overtuigen, zij bezochten mij vaak en

wachtten in de stilte met mij op de Heer; en naarmate de Heer ons

begrip en onze mond opende hadden wij een goede en troostrijke tijd

samen.

Zij stelden mij geen vragen over een bepaalde geloofsbelijdenis of een

bepaald godsdienstig geschilpunt, maar zij wachtten tot zij die levende

Kracht in mij voelden die Jezus uit de doden opwekte. En het behaagde

God in Zijn wijsheid om het zo in te richten dat alle grote waarheden

van de christelijke godsdienst gaandeweg besproken werden. Dit nu was

hoe de Vrienden met mij omgingen, een manier die alle regels en

methodes die door de wijsheid van deze wereld ingesteld zijn te boven

gaat en die dwaasheid zijn voor God. Dit is de manier waarop zij

omgegaan zijn met anderen die zich door de waarheid hadden laten

overtuigen.

(Richard Claridge ca 1697, in: Quaker Faith & Practice 1994, 11.8)

We zien het lidmaatschap dan ook in de eerste plaats als discipelschap,

en leggen dus geen nauw omschreven proeven van geloofsleer of

uiterlijke vormen op. Toch moeten degenen die lid willen worden zich

bewust zijn van de christelijke basis van ons Genootschap.

Woorden zijn vaak onmachtig om onze diepste ervaring over te brengen,

toch zijn woorden - hoe onvolmaakt ook - nodig om met elkaar te delen

wat we geleerd hebben.
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In Quaker Faith & Practice is voor onze tijd opnieuw geprobeerd

uitdrukking te geven aan brede principes van geloof en gedrag waarover

wij het eens zijn.

Die vinden we in onze getuigenissen, die een weerspiegeling zijn van de

gemeenschappelijke inzichten van het Genootschap. Loyale erkenning

hiervan wordt verwacht, hoewel niet verlangd wordt dat men het met elk

punt letterlijk eens is.

We zijn ons ervan bewust dat we, als discipelen, voortdurend tekort

schieten, en niemand hoeft dan ook te aarzelen om het lidmaatschap aan

te vragen vanuit een gevoel het niet waardig te zijn.

Lidmaatschap houdt in het aanvaarden van verantwoordelijkheid. Het is

uitdrukking van onze bereidheid om ons in te zetten voor het

Genootschap en tevens brengen we er onze bereidheid mee tot

uitdrukking om werkers te zijn in Gods wijngaard, hoe onvolmaakt we

ons ook voelen.

We worden hierdoor niet op wonderbaarlijke wijze bevrijd van de

beproevingen van ons humeur, van verzoeking, kleinzieligheid en trots,

die deel uitmaken van de menselijke natuur.

Onze gemeenschappelijke wijdingssamenkomst helpt ons, naarmate wij

samen leren in christelijke gemeenschap, om de beperkingen van onze

natuur te overwinnen, en om meer en meer mensen te worden naar Gods

verwachtingen.

“Niet alsof wij het al bereikt hadden, of reeds volmaakt waren, maar wij

volgen het na... Terwijl we de dingen die achter ons liggen vergeten, en

onze handen uitstrekken naar wat voor ons ligt, streven we ernaar om de

hoge roeping van God, zoals die in Christus Jezus zichtbaar werd, met

ons leven te vervullen.”

(Church Government 1968, 831)
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8 LIDMAATSCHAP

Lid van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) in Nederland
is diegene die zich voor onze geloofsgemeenschap uitspreekt en daarin
bij minuut van een Maandvergadering is opgenomen.

Als leden kunnen worden opgenomen diegenen die God willen zoeken
en hun naaste willen liefhebben. Van hen wordt verwacht dat zij de
betekenis van de wijdingssamenkomst zien en bereid zijn daaraan bij te
dragen. Zij worden geacht bereid te zijn medeverantwoordelijkheid voor
het Genootschap te dragen en te trachten een leven te leiden een
volgeling van Jezus Christus waardig, waarmee de afwijzing van het
gebruik van geweld verbonden is. Er wordt tevens van hen verwacht, dat
zij bereid zijn het vredesgetuigenis, zoals onder andere verwoord in de
declaratie aan Charles II in 1660, te ondersteunen.

8.1 AANVRAAG VAN  LIDMAATSCHAP

Wil iemand lid worden van het Genootschap, dan geeft hij/zij dat
schriftelijk te kennen aan de schrijver van de dichtstbijzijnde
Maandvergadering.

In de eerstvolgende zakenvergadering doet de schrijver mededeling van
het ingekomen verzoek. De vergadering benoemt twee van haar leden tot
bezoekende Vrienden.

Er wordt van uitgegaan dat een aspirantlid kennis genomen heeft van
deze Richtlijnen.

8.2 BEZOEKENDE VRIENDEN

De bezoekende Vrienden voeren met het aspirantlid één of meerdere
gesprekken en gaan na of deze Vriend bereid is deel te nemen aan het
leven van onze geloofsgemeenschap zoals hierboven beschreven.
(Church Government 1968, 831)
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8.3 OPNAME ALS LID VAN DE MAANDVERGADERING

De bezoekende Vrienden brengen over hun bevindingen schriftelijk
verslag uit aan de Maandvergadering. In de eerstvolgende
zakenvergadering wordt dit verslag voorgelezen en door de bezoekende
Vrienden toegelicht.

Besluit de Maandvergadering, na bespreking van het verslag, het
aspirantlid als lid op te nemen, dan maakt zij hiervan een minuut en
zendt een afschrift van deze minuut aan het nieuwe lid en aan de
Jaarvergadering (per adres de Landelijke Commissie).

Is de Maandvergadering van oordeel dat het aspirantlid nog te ver afstaat
van het Genootschap, dan kan zij besluiten de lidmaatschapsaanvrage
aan te houden. De schrijver stelt het aspirantlid van dit besluit op de
hoogte.

8.4 INSCHRIJVING ALS LID VAN DE JAARVERGADERING

Van de opname van nieuwe leden van een Maandvergadering wordt in
de eerstvolgende Algemene Vergadering melding gemaakt. Zij worden
ingeschreven in het ledenregister, onder vermelding van de minuut van
de Maandvergadering waarin zij worden opgenomen en de datum van de
Algemene Vergadering.

8.5 OVERSCHRIJVING VAN LIDMAATSCHAP

Vrienden kunnen overschrijving van het lidmaatschap aanvragen van de
Maandvergadering waarvan zij lid zijn naar een andere
Maandvergadering van het Genootschap. Dit geschiedt bij minuut van
de eerste Maandvergadering.

Wat de Nederlandse Jaarvergadering betreft geschiedt overschrijving
van/naar een andere Jaarvergadering op dezelfde wijze.
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Deze overschrijving wordt door de ontvangende Maandvergadering bij
minuut bevestigd. Deze minuut wordt aan de Jaarvergadering gezonden
ten behoeve van het ledenregister.

8.6 BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

Geeft een Vriend aan de schrijver van de Maandvergadering te kennen
geen lid meer te willen zijn van het Religieus Genootschap der Vrienden
(Quakers), dan brengt de schrijver dit in de eerstvolgende
zakenvergadering ter kennis van de leden.

De Maandvergadering benoemt twee bezoekende Vrienden die een
gesprek hebben met de betrokkene over de redenen om het lidmaatschap
te beëindigen.

Blijft dit lid na een jaar bij het besluit, dan wordt dit bij minuut
vastgelegd en doorgegeven aan de Jaarvergadering.

8.7 OVERLIJDEN

Van het overlijden van een lid wordt in de eerstvolgende
zakenvergadering een minuut gemaakt.

COMMISSIES

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende

dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van

byzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen

teweegbrengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate

van de gemeente.

(1 Cor. 12: vers 4-7)

Het is de verantwoordelijkheid van een christelijke gemeenschap om zijn

leden in staat te stellen te ontdekken welke gaven zij hebben en hen te

helpen die te ontwikkelen en te beoefenen ter ere van God.
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(Quaker Faith & Practice 1994, 3.22)

9 COMMISSIES EN FUNCTIES

Voor het uitvoeren van bepaalde taken kunnen door de Jaarvergadering
commissies worden ingesteld, die uit tenminste drie personen bestaan.
Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit, hebben alleen leden
van het Genootschap zitting in commissies. Bij de samenstelling wordt
gestreefd naar benoeming van leden uit verschillende
Maandvergaderingen.
Iedere commissie benoemt uit haar midden een schrijver, een financiële
contactpersoon of zo nodig een penningmeester.
Een commissie is verantwoording verschuldigd aan de Algemene
Vergadering en wanneer deze niet bijeen is aan de Landelijke
Commissie. Een commissie brengt tenminste eenmaal per jaar verslag
uit van de werkzaamheden aan de Algemene Vergadering dan wel de
Landelijke Commissie.

Voor zover haar financiële middelen ter beschikking zijn gesteld brengt
een commissie jaarlijks verslag uit over het afgelopen jaar aan de
penningmeester van de Jaarvergadering. Bovendien stelt zij een
begroting op voor het komende jaar en zendt deze voor december van
het lopende jaar aan de penningmeester van de Jaarvergadering.
Elke commissie heeft duidelijk omschreven taken, vast te stellen door de
Algemene Vergadering. Tevens kan daarbij de financiële huishouding
vastgesteld worden.

Voor wijziging van de taakomschrijving is toestemming van de
Algemene Vergadering nodig.
Met uitzondering van de leden van de Landelijke en Dagelijkse
Commissie en de Commissie van Voordracht worden alle leden die
functies in of namens de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus
Genootschap der Vrienden (Quakers) vervullen, voorgedragen door de
Commissie van Voordracht en benoemd door de Algemene Vergadering.
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Hierbij wordt gestreefd naar spreiding van verantwoordelijkheden over
een zo groot mogelijk aantal leden.

Allen die taken op zich genomen hebben zijn verantwoording
verschuldigd aan de Algemene Vergadering en tussentijds aan de
Landelijke Commissie.
Zij treden na drie jaar af. Indien klemmende redenen aanwezig zijn, kan
hiervan worden afgeweken.

Naast de Landelijke en Dagelijkse Commissie kent het Genootschap de
volgende commissies:

VREDESGETUIGENIS

Ons principe, en onze praktijk, is steeds geweest, vrede te zoeken, en na

te streven, en gerechtigheid en de kennis van God te zoeken, alsook het

goede en het welzijn, en dat te doen dat leidt tot de vrede voor allen.

AlIe bloedige principes en praktijken zweren wij volkomen af, en alle

uiterlijke vormen van oorlog, en strijd, en vechten met uiterlijke

wapenen, voor welk doel dan ook, of onder welk voorwendsel ook, en dit

is ons getuigenis aan de hele wereld. De geest van Christus waardoor

wij geleid worden, is niet veranderlijk, zodat hij ons de ene keer

opdraagt iets niet te doen omdat het slecht is, en de andere keer om het

te doen; we weten zeker, en getuigen hiervan voor de wereld, dat de

geest van Christus, die ons naar de Waarheid leidt, ons nooit zal leiden

om te vechten en oorlog te voeren tegen wie ook met uiterlijke wapens,

noch voor het koninkrijk van Christus, noch voor de koninkrijken van de

wereld.

(verklaring aan Charles II, 1660, in:

Quaker Faith & Practice, 1994, 24.4, nwe. vert.)
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Andermaal voelen we ons ten overstaan van gewelddadige politiek van

oorlogsgeweld en de verschrikkelijke gevolgen daarvan machteloos en

te kort schieten. Het lijkt naar menselijke maatstaven soms

onontkoombaar om ons af te wenden van de klare taal van ons

vredesgetuigenis.

Toch geloven wij dat het vredesgetuigenis zoals dat in 1660 door de

Vrienden werd verwoord, ook in deze tijd voor ons de richting aangeeft,

waarin wij op onze eigen wijze moeten en kunnen zoeken naar bijdragen

aan geweldloze oplossingen.

(Ned. Jaarvergadering, Minuut 6 Algemene Vergadering 1992)

9.1 COMMISSIE VAN VOORDRACHT

De Commissie van Voordracht heeft tot taak voor alle functies in en
namens de Nederlandse Jaarvergadering kandidaten aan de Algemene
Vergadering voor te dragen. Voor tussentijdse vacatures dient de
Commissie van Voordracht zo nodig kandidaten aan de Landeiijke
Commissie voor te stellen.

De Commissie van Voordracht dient te beschikken over de
taakomschrijving van iedere commissie of functie.

De Commissie van Voordracht wordt gevormd door een aantal leden
van de Jaarvergadering die tezamen zodanig vertrouwd zijn met alle
Maandvergaderingen, dat zij deze taak naar behoren kunnen vervullen.
Kandidaten worden voorgedragen door de Maandvergaderingen en
benoemd door de Landelijke Commissie. Zij zijn geen
vertegenwoordigers van hun Maandvergadering.

9.2 FINANCIËLE COMMISSIE

De Financiële Commissie geeft na overleg met de penningmeester raad
aan de Landelijke Commissie en/of de Algemene Vergadering als met
betrekking tot eigendommen van het Genootschap een wijziging wordt
voorgesteld. Zij adviseert al dan niet op verzoek de penningmeester en
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de assistentpenningmeester bij het opstellen van de jaarlijkse rekening
van inkomsten en uitgaven, de begroting en de balans van het
Genootschap.

Zij controleert de boekhouding van het Genootschap en van elke
commissie die gelden van het Genootschap ontvangt en besteedt.
De Financiële Commissie telt drie leden en komt ten minste eens per
jaar bijeen.

10 FRIENDS WORLD COMMITTEE FOR CONSULTATION

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers) is aangesloten bij het Quaker Wereldcomité
(Friends World Committee for Consultation: FWCC), het overlegorgaan
van Quakers wereldwijd, en behoort tot de Europese en Midden-Oosten
sectie hiervan (Europe and Middle East Section: EMES).

Hierin wordt de Nederlandse Jaarvergadering vertegenwoordigd door
twee leden, benoemd door de Algemene Vergadering, die tevens twee
plaatsvervangende leden benoemt.
Van FWCC-vergaderingen wordt verslag uitgebracht aan de Algemene
Vergadering, dan wel de Landelijke Commissie.

11 QUAKER RAAD VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN

Dc Nederlandse Jaarvergadering is lid van de Quaker Raad voor
Europese Aangelegenheden (Quaker Council for European
Affairs: QCEA) te Brussel. Hierin wordt zij vertegenwoordigd door
twee leden, benoemd door de Algemene Vergadering.
Van QCEA-vergaderingen wordt verslag uitgebracht aan de Algemene
Vergadering, dan wel de Landelijke Commissie.
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12. RAAD VAN KERKEN IN NEDERLAND

De Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap der
Vrienden (Quakers) is sinds 1968 lid van de Raad van Kerken in
Nederland.

Hierin wordt zij vertegenwoordigd door twee leden, die, samen met twee
plaatsvervangers, benoemd worden door de Algemene Vergadering. Aan
de Algemene Vergadering wordt jaarlijks schriftelijk verslag uitgebracht
van de werkzaamheden.
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