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Wie zijn wij? 
 

Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o. is een vereniging van vrijzinnig denkende mensen die 
elkaar ruimte geven om op een eigen wijze te zoeken naar religieuze beleving, spirituele 
bewustwording en maatschappelijke betrokkenheid.  
 
We staan voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn: verwondering over het bestaan, 
mededogen met al wat leeft en een onwankelbaar vertrouwen dat het leven zin heeft. 
 
Wij hebben aandacht voor heel de mens en bieden begeleiding bij de zoektocht naar 
zingeving, een plaats voor open en ondogmatische bezinning en viering, nabijheid op 
belangrijke levensmomenten, ondersteuning bij het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stimulansen tot een oecumene van religies( multi-religiositeit) 
 
Vanuit een christelijke traditie staat de NPB open voor andere inspiratiebronnen, zoals 
religies, filosofie en levensbeschouwelijke stromingen. 
 

Wat bieden wij? 
 
Een ruimte voor bezinning en een ontmoetingsplaats voor hem of haar, die op een eigen 
wijze zoekt naar zingeving, ongeacht cultuur, geaardheid of religieuze achtergrond.  

 
Toekomstscenario “Samenwerken met elkaar” 
 
Dit houdt in: Met elan en realiteitszin samen te werken aan kwalitatieve programma’s, gericht 
op de zin van het leven, religieuze bewustwording en spirituele groei.  
 
 

De twee pijlers onder het toekomstscenario “Samenwerken met Elkaar” zijn: 

 Onderlinge zorg en aandacht voor elkaar (pastoraat); 

 Werken aan de kwaliteit van een breed gevarieerd programma. 
 
Zorg en aandacht voor elkaar  houdt o.a. in: gericht pastoraat bij ziekte en zingevingsvragen, 
het brengen van bezoeken door contactpersonen en ontmoetingen (w.o. koffie-ochtenden).  
 
Voor het invullen van een breed programma worden voortdurend de ontwikkelingen op de 
gebieden van religie, levensbeschouwing en maatschappij gevolgd. 
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Organisatie 
 

Hieronder is aangegeven hoe het nieuwe organisatiemodel van VZNL Brielle e.o. er per 1 
januari 2016 uit ziet. 
 

 
 

Activiteiten 
 
Jaarlijks wordt een programma opgesteld. Het programma is opgebouwd rond de facetten: 
religiositeit, spiritualiteit, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en kunst en cultuur. 
 
Dit vindt zijn weerslag in: 

 inspiratie-ochtenden/ middagen 

 vieringen vanuit een vrijzinnig perspectief 

 ontmoetingen op dinsdagmorgen 

 workshops en cursussen 
 
Zie voor nadere informatie het programmaboekje op www.npb-brielle.nl 

 
 
 

 

http://www.npb-brielle.nl/

