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VOORWOORD
Met vreugde en dankbaarheid
Met vreugde presenteert Vegan Church (VC) haar derde jaarverslag. In het jaar 2017 hebben
we op allerlei manieren aan onze missie en visie vorm en inhoud gegeven. We zijn dankbaar
voor alles wat we mochten doen en voor allen die met ons samenwerken.

Krachten bundelen
We willen onze krachten bundelen door in onze samenleving in de huidige tijd een helder geluid
te laten horen. We weten ons geïnspireerd en geroepen door onze Heer Jezus Christus, de
Levende Die Zichzelf gaf voor de verzoening van de mensheid en de verlossing van de schepping. Dat betekent dan ook: concrete keuzes maken voor ons dagelijkse leven. Voor een
positieve vegan lifestyle! Hoe? Je leest het in dit jaarverslag.

MISSIE & VISIE
Ook in het jaar 2017 is dit onze missie & visie
Vegan christenen: geloof & vegan lifestyle
Vegan Church biedt vegan christenen de mogelijkheid om hun geloof en vegan lifestyle met
elkaar te verbinden.
Ontmoetingen & kosmocentrische Bijbelse visie
Het is ons verlangen om christenen die vegan zijn bij elkaar te brengen, hen te bemoedigen en
te inspireren vanuit een kosmocentrische Bijbelse visie. Gods liefde voor de hele schepping
staat hierbij centraal.
Kerken en gemeenten & Gods liefde voor alles wat leeft
Ook willen we kerken en gemeenten inspireren om met een frisse blik open te staan voor het
rentmeesterschap zoals God dit aan de mensheid heeft opgedragen en om Gods liefde voor
alles wat leeft te delen met elkaar.
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ACTIVITEITEN
VC richt zich op verschillende aandachtsgebieden
In de 1de helft van 2017 zijn deze zo verdeeld:

Vanaf oktober 2017 zijn deze zo verdeeld:
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HOE HEEFT VEGAN CHURCH IN 2017
CONCREET VORM EN INHOUD GEGEVEN
AAN DE VERSCHILLENDE AANDACHTSGEBIEDEN?
De verschillende aandachtsgebieden en daarbij behorende activiteiten op een rij
EVENTS & ACTIES
Ook in 2017 heeft VC zich gefocust op de twee werelden: “de wereld van Vegan” en “de wereld
van Church”. In beide werelden is er aandacht voor bewust leven, duurzaamheid, medemensen
en medeschepselen, de natuur of schepping en de opdracht van rentmeesterschap. Hoè men
dit invult en vanuit welke inspiratiebronnen, is verschillend. Dat wat ons scheidt, hoeft echter
geen belemmering te zijn voor wat ons bindt en verbindt. VC heeft zich daarom ten doel gesteld
om beide werelden nader tot elkaar te brengen door middel van events & acties in Nederland.
VC is dit jaar ook driemaal in het buitenland (Italië en Oosterrijk) geweest om vega(n) vrienden
te ontmoeten en om te kijken wat we eventueel voor elkaar vanuit onze missie & visie in de
toekomst zouden kunnen betekenen.
In de wereld van Vegan
VC heeft vier pop-up events gehouden: een pop-up viering op VeggieWorld (11 maart |
Jaarbeurs Utrecht) samen met singer-songwriter Amado Hogewoning (luisterliedjes) en
dansprofessional Anne van Veen (choreografie & improvisatie), een pop-up viering op
VeggieFair (17 september | Landgoed Olmenhorst Lisserbroek) met thema Leef je leven
als een gebed voor de aarde, een voordracht op VegFest (29 oktober | Jaarbeurs
Utrecht) met hetzelfde thema als op VeggieFair en een Christmas-meeting op de Winter
Fair | VeggieWorld (10 december | Jaarbeurs Utrecht met het thema Joy to the world.
In de wereld van Church
VC heeft driemaal met standwerk en proeverij c.q. catering vegan lifestyle gepromoot:
bij de opening van pioniersplek De Pelgrim (5 maart | Zoetermeer), op Pinksterconferentie Opwekking (2-5 juni | Biddinghuizen) en op de Groene Kerkendag (7 oktober |
Amersfoort). Ook heeft VC een lezing mogen verzorgen over het thema: Jezus at toch
ook vis!? bij studenten van Navigators, NSU (19 juni | Utrecht).
Pioniersplek De Pelgrim
In het vorige jaarverslag is de samenwerking binnen De Pelgrim aangekondigd. Sinds 5
maart is dit een feit. Door die samenwerking heeft VC in het voorjaar bij de opening van
De Pelgrim en in het najaar bij twee events aandacht mogen geven aan vegan lifestyle
& christelijk geloven. De thema’s van de genoemde events hadden met twee pijlers of
beweegredenen voor vegan lifestyle en christen-zijn te maken: zorg voor dieren (Zegende-dieren-dag | 4 oktober) en zorg voor onze medemensen (Wereldvoedseldag | World
Food Day, initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen Universiteit & Research | 14 oktober). Heel fijn dat Amado Hogewoning en Kees de Jong
(organist) tijdens deze events muzikaal hebben bijgedragen, dat Jos Wietses, voorzitter
van Plenty Food, heeft verteld over ‘honger de wereld uit’ en plantaardige ontwikkelingshulp en dat Matthé Vermeulen ons met beeldmateriaal heeft geïnformeerd over het
verbouwen van graan in Europa en welke impact dit heeft op wereldvoedselverdeling.
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Opwekking
De gesprekken op Opwekking waren bemoedigend. We mochten ons verheugen in de
belangstelling van jonge ouders en ouderen. Ook brachten studenten van verschillende
hogescholen en universiteiten een bezoekje aan de stand. Anders dan het jaar ervoor
was men meer open voor informatie over vegan lifestyle, juist bezien vanuit de Bijbel. Er
was groot enthousiasme voor de proeverij bestaande o.a. uit plantaardige melk, vegan
kaas en zelfgebakken heerlijkheden uit ons Receptenboekje Van Alfalfa tot Omega-3
dat daar het licht zag. Trouw heeft er een artikel aan gewijd. We zijn dankbaar dat ook
op deze wijze ons geluid wordt verspreid. Dank gaat uit naar sponsors VegFund (USA)
en Wilmersburger die de proeverij mogelijk hebben gemaakt.
NSU | studentenvereniging van Navigators Utrecht
VC is blij dat studenten ons na de ontmoetingen op Opwekking hebben uitgenodigd om
een lezing te verzorgen over vegan lifestyle en de Bijbel. Aanleiding was de vraag:
”Jezus at toch ook vis!?” Tijdens de lezing mocht VC na exegese over o.a. Johannes 21
en een spannende dialoog de studenten aansporen om over deze vraag na te denken
vanuit de huidige toestand in oceanen en zeeën, in samenhang met onze ecologische
voetafdruk en de wederkomst van Christus (“Zal Hij naast het vinden van geloof op
aarde ook de schoonheid van de schepping van Zijn en onze Vader herkennen?”)
Groene Kerkendag
Op Opwekking heeft Tear, medeorganisator van de Groene Kerkendag, contact gelegd
met VC. Dat was een grote verrassing. Resultaat: VC mocht de opening doen van deze
mooie dag waarin kerken van allerlei denominaties werden geïnspireerd om vervolgstappen te zetten door hun geloofsgemeenschappen nog groener te maken. Het was
voor VC een prachtige kans dat we de lunch en borrel mocht verzorgen. Dank, Tear, dat
we vegan lifestyle in combinatie met christelijk geloven meer bekend mochten maken.
I

In het buitenland
VC is driemaal in het buitenland geweest.
Met vrienden: auteurs
De eerste keer was in 27-28 februari. We hadden daar ontmoetingen met Dr.
Kurt Remele, universitair docent Christelijke Ethiek aan de Universität Graz,
schrijver van Die Würde des Tieres ist unantastbar, een nieuwe christelijke
dierenethiek (2016) en Mag. Sabine Stegmüller-Lang, auteur van Tierschutz
Macht Sinn (2014). Op de middelbare school in Graz waar Sabine als docent
werkzaam is, mochten we verschillende gastlessen verzorgen.
Met vrienden: huwelijken
De andere keren waren 5-7 mei (Italië) en 27-30 juli (Oostenrijk). In beide situaties ging het om een huwelijksviering omdat de gehuwden een feestelijke
liturgische bijeenkomst wensten, geleid door een vegan christen / voorganger.
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KOKEN
VC staat bekend om verrukkelijke maaltijden: wonderlijke verrassingen die Anja samen met andere vegan christenen elke keer weer weet te bereiden. Dank aan deelnemers van workshops,
medewerkers bij een catering en gastvrouwen van De Pelgrim voor de samenwerking. Ook
dank aan eenieder die met liefde en creativiteit elke potluck tot een waar feest maakt.
Kookworkshops
Dit jaar heeft VC verschillende kookworkshops aangeboden (in De Pelgrim Zoetermeer |
8 september en 1 december en voor Stichting Present | 8 november) in het kader van
ontmoeting: “samen de puur plantaardige en volwaardige keuken ontdekken”.
Receptenboekje
Een hoogtepunt was de release van het Receptenboekje Van Alfalfa tot Omega-3 op
Pinksterconferentie Opwekking. Het is een verzameling betaalbare herkenbare recepten
voor een hele week: per dag drie recepten (ontbijt, lunch, diner) plus hartige en zoete
heerlijkheden voor bij de koffie of de borrel. Christen-planteneters hebben belangeloos
een bijdrage geleverd door hun lekkerste recepten te delen. Men vindt er ook de pijlers
voor vegan lifestyle: pakkende illustraties, Bijbelteksten, een gebed of een lied, boekenen filmtips. Het boekje is te koop in de Winkel van de website van VC, in Nederlands en
Duits. VC dankt Studio Pittig voor het drukklaar maken van het boekje. Voor de Duitse
vertaling is VC veel dank verschuldigd aan Renate Brucker.

VIERING
In de huiskamer en in het museum
Anders dan de voorgaande jaren heeft VC in de eerste helft van 2017 naast de vertrouwde
huiskamervieringen ook naar andere invullingen gezocht voor de maandelijkse bijeenkomsten
om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te inspireren.
Voorbeeld 1
van een huiskamerviering (14 januari | Zoetermeer): tijd voor een maaltijd en een wandeling, aandacht voor elkaar en voor de inhoudelijke viering met liederen en gebeden,
Schriftlezing, toelichting, eenvoudige lectio divina, het delen van de liefde van Jezus met
brood en sap, zegenwensen. Thema van deze bijeenkomst: Christus, centrum van
schepping en verlossing, Kolossenzen 1:12-20.
Voorbeeld 2
van een andere invulling, een museumbezoek (8 april | Dordrechts Museum): het Koninklijk Paradijs | Aert Schouman (1710–1792) | 18e eeuwse kunstenaar die aanvankelijk
Bijbelse en mythologische thema’s schilderde maar later koos voor decoratieve composities met o.a. vogels. Er werd genoten van kunstbeschouwing, een zeer deskundige
rondleiding, een heerlijke maaltijd bij Daantje en gesprekken over Gods schepping.
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In de huiskamer rond de pijlers van VC
In de tweede helft van 2017 heeft VC huiskamervieringen georganiseerd rond de pijlers van
vegan lifestyle & christelijk geloven: 9 september en 4 oktober | pijler 1 voor de dieren; 14
oktober | pijler 2 voor de medemens, Wereldvoedseldag; 11 november | pijler 3 voor je geloof,
St. Maarten en 9 december | pijler 4 voor je gezondheid, de profeet Daniel uit de Tenach (OT).

VC THEOLOGEN
Het werkgezelschap bestaat uit een stabiele groep theologen en theologisch geïnteresseerden
van ongeveer 10 personen. Onder leiding van o.a. Hans Bouma zoekt het gezelschap theologische diepgang en verdieping.
Tweemaandelijkse bijeenkomsten
VC Theologen is in 2017 zesmaal bij elkaar gekomen (7 januari | 4 maart | 20 mei | 1 juli
| 2 september | 4 november). Een voorbeeld van een geliefd onderwerp van het werkgezelschap is het bestuderen van Psalm 104, een minder bekende prachtige psalm die
de onopgeefbare verbondenheid tussen God en Zijn schepping centraal stelt en verkondigt.
Inspiratiedag
Op 4 november organiseerde VC haar Inspiratiedag met de prikkelende titel: WAT VOOR
CHRISTEN WIL JE ZIJN? subthema: medeschepselijkheid. Een bevlogen dag met prachtige ontmoetingen tussen deelnemers uit het hele land en bijdragen c.q. workshops van
Hans Bouma (dieren en medeschepselijkheid), Anja Hermanus-Schröder (plantaardig
koken en ‘zelf aan de slag’), Nienke van Ittersum (de aarde en jouw toekomstdroom),
Wendy Walrabenstein (je gezondheid en wat jij eraan kunt doen) en Jos Wietses (medemens, Plenty Food, plantaardige ontwikkelingshulp). De Inspiratiedag vond plaats i.s.m.
De Pelgrim, Sandra Hermanus-Schröder (algehele leiding) met muzikale medewerking
tijdens de viering van Kees de Jong (organist van o.a. de Pelgrimskerk).

OPINIE
VC laat graag van zich horen. In 2017 is namelijk gebleken dat vegan lifestyle een trendy topic
werd in het maatschappelijk debat. Maar waar was het christelijke geluid? Daar wilde VC graag
wat aan doen en ze heeft dit ook gedaan. Vanaf oktober valt deze pijler overigens onder VC
Theologen.
Social Media
VC maakt gebruik van een openbare FB-pagina (Vegan Church, gekoppeld aan Twitter)
en twee besloten FB-groepen (Christen & Vegan/Planteneter en Vegan Church Theologen). Ook dit jaar hebben verschillende FB-vrienden hun gedachten en vragen gedeeld
en velen hebben ons geliked. Er was groei in betrokkenheid, precies zoals we ons hebben voorgesteld in onze Missie en Visie. Daarnaast liet VC regelmatig haar geluid horen
op voor ons Bijbels en maatschappelijk relevante topics.
OEPSEN
Een mooi middel tot opinievorming is de OEPS: een humorvolle kritische reflectie met
een verrassende gedachte (“Oeps!”) n.a.v. een actuele vraag die bij VC binnenkomt..
OEPS is ook een acrostichon voor O(pinierend) of O(penminded), E(ducatief) of E(vocatief), P(lantaardig) of P(rofetisch) en S(chriftuitleg). De PDF’s zijn vrij te downloaden en
kunnen worden gebruikt voor eigen studie of gespreksidee voor een kringavond of
andere vormen van toerusting.
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OVERIGE ACTIVITEITEN
IN DE MEDIA
In 2017 is VC in verschillende media gekomen: of doordat we zelf persberichten uitstuurden of
omdat journalisten contact met ons opnamen of men een interview met ons mocht houden.
Zo kon men over VC lezen:
op CiP.nl (Christelijk Informatie Platform),
in Trouw (landelijk dagblad),
in Woord & Weg (inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk),
in Eva Magazine (vrouwenblad van de EO),
in Kerk in Zoetermeer (het magazine voor de Zoetermeerse kerken),
in Gaandeweg (Vorming & Toerusting, samenwerkende kerken Zoetermeer),
in Streekblad Zoetermeer (regionale nieuws voor Zoetermeer e.o.).

AMBITIEUZE PROJECTEN UITDENKEN EN DOEN
In het kader van ontmoeting leek het VC een goed idee om ook verhalen te delen die je nog
eens zou kunnen nalezen. Zo kwamen we tot de volgende initiatieven:
Opzetten vertaalproject gedachtegoed Andrew Linzey
In 2017 is VC begonnen met het uitdenken van een ambitieus idee: (een deel van) het
unieke theologische gedachtegoed van onze goede vriend, the Revd Prof. Dr. Andrew
Linzey, vertalen in het Nederlandse taalgebied. Nienke van Ittersum, student aan de
Universiteit van Humanistiek (Utrecht) en een van de leden van het werkgezelschap VC
Theologen, heeft namelijk haar bachelorscriptie geschreven over o.a. Linzeys werk.
Zo kwamen we op het idee om het boek Animal Gospel te vertalen, zodat meer christenen in Nederland geïnspireerd kunnen worden door Linzeys lumineuze Bijbelse en
kerkhistorische inzichten. Na de zomer is er vanuit VC Theologen een denktank in het
leven geroepen, bestaande uit Hans Bouma, Nienke van Ittersum en Sandra HermanusSchröder om vertaal- en publiceermogelijkheden te onderzoeken.
Opzetten 40 dagen tijd project
Naar aanleiding van een vraag op FB “of het misschien een idee is om een 40-dagen
project aan te bieden in de lijdens- of vastentijd van 2018”, zijn we binnen VC o.l.v. Anja
Hermanus-Schröder voortvarend aan de slag gegaan. Anja heeft christen-planteneters
uit ons netwerk bereid gevonden om iets van het eigen levensverhaal te delen: over hoe
men als christen vegan is geworden (of omgekeerd), om welke reden men tot deze stap
is overgegaan en/of wat deze keuze concreet betekent voor iemands dagelijkse leven.
Het wordt een digitaal project, bestaande uit fragmenten van levensverhalen, illustraties
die tot de verbeelding spreken, Bijbelteksten, lievelingsrecepten, doe-opdrachtjes en
overdenkingen voor zondag. Samen met Leo Verzijl, onze nieuwe webmaster sinds het
najaar van 2017, zal dit idee concreet worden vormgegeven, begin 2018.
Reviseren website
Sinds het najaar van 2017 is Leo Verzijl, deskundig op het gebied van websites bouwen
en onderhouden, dus onze nieuwe webmaster. Er is het plan opgevat om de website te
vernieuwen en klaar te maken voor de komende jaren. Dit werk is gestart in de herfst
van 2017 en eind december konden we ons verheugen over de vernieuwde prachtige
site: up-to-date en toch nog steeds zo vertrouwd. Dank, Leo! Zie www.veganchurch.nl
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BESTUUR & FINANIEEL OVERZICHT 2017
BESTUUR
Veelvuldig samengekomen
Het bestuur is in 2017 veelvuldig samengekomen in real life, via Skype en op heidagen om de
koers van 2017 uit te denken en uit te zetten. Er was wekelijks telefonisch- of appcontact om de
lopende zaken te bespreken en al het werk vorm en inhoud te geven. Dank aan Joke Mets die
ons ook dit jaar met haar boekhoudkundige kennis heeft bijgestaan en aan Joke van der
Meulen die ons ondersteund heeft met haar gebeden en met haar actief meedenken.
Ontwikkelingen en wisselingen
Omdat bovenstaand overleg (inclusief ad hoc beslissingen over spontaan meedoen met acties
in de samenleving die vegan lifestyle aangaan en als paddenstoelen uit de grond rezen*, naast
het zelf uitvoeren van alle activiteiten die in dit Jaarverslag 2017 genoemd en beschreven zijn)
veel energie vroeg, heeft dit geresulteerd in de volgende ontwikkelingen of wissels.
Zo heeft Anja Hermanus-Schröder naast het voorzitterschap de uitvoerende taken van Jantine
van der Tang als secretaris overgenomen, is Ester Fosmo-Koster als algemeen bestuurslid
aangeschoven en koos Gitta Zwijnenburg voor andere prioriteiten.
Omdat deze situatie te kwetsbaar werd, heeft het bestuur Armande van Doesburg, Leo Verzijl,
Wendy Walrabenstein en Jos Wietses vanwege hun vriendschappelijke betrokkenheid bij VC
en hun expertises met bestuurlijk werk gevraagd mee te denken over de koers voor de tweede
helft van 2017 en het komende jaar 2018. Deze meeting op 30 augustus was zeer hoopvol:
deze bemoediging hadden we hard nodig! Sinds oktober 2017 is onze nieuwe webmaster en de
nieuwe penningmeester. Armande en Jos denken na wat zij voor het bestuur van VC in de
toekomst kunnen betekenen.
*

Zoals wakes voor en demonstraties tegen stalbranden, protestmarsen in Amsterdam, Brussel of Den Haag
voor o.a. de sluiting van slachthuizen, events van organisaties als Bite Back, EDEV, Sea First Foundation en
de Vredesdienst voor dieren in december.

FINANCIEEL OVERZICHT 2017
van de penningmeester
Jaar positief afsluiten
2017 hebben we positief kunnen afsluiten. De
stichting staat er nu financieel stabieler voor,
mede dankzij onze trouwe donateurs en de
onbezoldigde inzet van het bestuur en vrijwilligers. Ook het grote aantal activiteiten heeft
geresulteerd in een financieel positieve bijdrage.
De kosten worden zorgvuldig beheerd, waarbij enkele kosten opvallen zoals drukkosten voor
de receptenboekjes. Deze boekjes worden verkocht en komen dus terug in de opbrengsten van
de verkopen in 2017 en 2018.
De hogere kosten van de website zijn eenmalig omdat we overgestapt zijn naar een ander hostingbedrijf en de techniek is gewijzigd, waardoor de kosten in de toekomst verder zullen dalen.
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NAWOORD
Terugkijkend op het afgelopen jaar
Enerverend en bewogen
2017 was een enerverend en bewogen jaar. Wat hebben we als VC op velerlei wijzen kei- en
keihard aan de weg getimmerd en wat zijn we dankbaar voor alle kansen die ons zijn geschonken om onze Missie & Visie waar te maken.
Dankbaar
Graag danken we hier in het bijzonder Christine Burgemeester (Vegetafel | Vegenement) en
Nicoll Peracha (Viva Las Vega’s) voor alle mogelijkheden die zij ons hebben geboden om op de
door hun georganiseerde vegan festivals pop-up vieringen te mogen houden. Moge God jullie
en allen die je lief en dierbaar zijn en met wie jullie samenwerken rijkelijk zegenen in het goede
werk dat jullie doen voor Zijn schitterende schepping!
Dank aan eenieder die op welke wijze dan ook betrokken is en is geweest bij VC: in het
bestuur, als bidder, als deelnemer aan een activiteit of op social media, als donateur, als
meedenker, als vrijwilliger. Met jullie kunnen we terugkijken op een mooi derde jaar. Moge God
jullie en allen die je lief en dierbaar zijn rijkelijk zegenen en aan jullie teruggeven wat jullie zo
gul en vrijmoedig met anderen en ook met ons als VC delen!
Alle eer aan God
Bovenal danken we God, onze Vader en Schepper van al wat leeft, onze Heer Jezus Christus
die ons aanmoedigt om Hem te volgen en om op de ingeslagen weg voort te gaan geïnspireerd
door Zijn woorden in Mattheüs 25:31-40, en de Heilige Geest die in ons allen en door ons allen
wil werken: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing (de vrucht van de Geest | Galaten 5:22). “Want”, staat er in
het volgende vers, “er is geen wet die daar iets tegen heeft”. “Ja, zo is het: geen wet noch dier
of mens, boom of plant, aarde of zee, engel of wie dan ook die leeft van de LIEFDE”, denk ik er
altijd bij. En daarom gaan we vol goede moed door, ook in 2018!

Het is alles genade,
het hele avontuur van Vegan Church is pure genade van God.
Daarom komt ook alle eer Hem toe!

Zoetermeer, 1 juni 2018
S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder
Theoloog, medeoprichter en secretaris Vegan Church
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