
Esseldien	Wennink	nieuwe	voorganger	Vrijzinnig	
Lunteren	 
LUNTEREN - In Het Witte Kerkje, de thuishaven van Vrijzinnig Lunteren, is Esseldien Wennink sinds kort de 
nieuwe voorganger.  
“Eén op de drie mensen zeggen dat ze niet in God geloven, maar denken wel dat er iets is. Dat is een hele grote groep. 
Ik streef ernaar dat zowel gelovigen als ongelovigen, niet-weters en iets-weters in mijn vieringen inspiratie kunnen vinden. 
Daarom werk ik altijd met herkenbare menselijke thema’s en daar zoek ik dan muziek, gedichten, teksten en verhalen bij. 
Soms komen die teksten en verhalen uit de Bijbel, maar soms ook niet.”  
“Ook een tekst uit een roman of een column uit de krant kan inspirerend zijn. Niet de Bijbel, maar het leven zelf staat 
centraal. En dat leven is niet altijd een feestje.  
Daarom is het fijn als je op zondagochtend een plek hebt om een beetje tot rust, tot jezelf of als je wilt tot iets Hogers te 
komen.”  
Esseldien Wennink (55) is geboren en getogen in de Achterhoek. Van huis uit is ze verpleegkundige om op latere leeftijd 
theologie te gaan studeren in Amsterdam en Bilthoven.  
In Ede haalde zij daarna haar lesbevoegdheid voor het vak godsdienst/levensbeschouwing. Bij Vrijzinnig Lunteren is haar 
hoofdtaak voorgaan in vieringen en pastorale zorg.  
Daarnaast ondersteunt zij het bestuur bij het maken van toekomstplannen.  
“Ik voel me aangesproken door het vrijzinnige gedachtegoed, omdat het mensen op het gebied van levensvragen vrijheid en 
ruimte biedt om hun eigen antwoorden te vinden. We cirkelen rond een  
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vermoeden waarover geen zekerheid verkregen kan worden. Vrijzinnigheid houdt daarmee in dat je erkent dat mensen op 
heel verschillende manieren in het leven kunnen staan en dat wat jij gelooft ook maar een aanname is. Als voorganger heb ik 
dan ook geen vaste antwoorden te bieden. Maar door mijn opleiding en ervaring kunnen we samen zoeken naar begaanbare 
wegen.”  
“Vrijzinnig Lunteren heeft mij met open armen ontvangen. Er zit veel energie in deze gemeenschap. Kijk maar eens naar het 
activiteitenprogramma met vieringen, lezingen, film, zang en dans. Daar word ik heel blij van.”  
De kennismaking van de nieuwe voorganger met de leden van Vrijzinnig Lunteren is deze weken in volle gang. Daarbij gaat 
Esseldien ondermeer in gesprek over wat de mensen van vieringen verwachten, welke woorden en rituelen hen aanspreken of 
juist niet. “Religie betekent voor mij verbinding. Verbinding zoeken en vinden met wat ons overstijgt. En ik denk dat we die 
verbinding soms kunnen ervaren in muziek, in de natuur, in ons contact met elkaar en wie weet, in een mooie viering. Ik 
hoop van harte dat het mooie kerkje aan de Dr. Kimmijserlaan voor steeds meer mensen een zielsplek mag zijn.”  
Zondag 24 november om 10.30 uur gaat Esseldien Wennink weer voor tijdens de viering in Het Witte Kerkje. Meer info: 
www.vrijzinniglunteren.nl  



 
 


