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INTRODUCTIE

De ontmoeting met de Humanistische Alliantie 
staat beschreven in de rubriek Vrijzinnige 
Identiteit.

Mikkers, stelt zich aan u voor.

En als laatste weer een selectie uit boeken en 
films die in afdelingen worden gelezen en 
bekeken. 
Veel leesplezier.

Wies Houweling en Elsbeth Goettsch

Het Vrijzinnig Platform geeft een voorbeeld 
van de activiteiten bij het thema Diversiteit, 
Samen leven met verschillen, zodat u ermee 
aan het werk kunt gaan. 

De nieuwe voorganger in Wassenaar, Tom 

In de rubriek Drie vragen aan hebben we dit 
keer bestuurslid Paul Thorissen .

Weer een mooi overzicht van de lezingen en 
muziek in de afdelingen, nieuws van het 
bestuur en nieuws uit de Paulus Borstraat.

Aries van Meeteren bespreekt het boek van 
Kick Bras, Het bezielde landschap.

In dit nummer van Vrije Ruimte vindt u 
weer allerlei nieuws uit en over 
Vrijzinnigen Nederland.

Artikelen over de afdelingen in het Gooi, 
de regio Veluwe en de afdeling Eibergen.
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Er is een mooi samenwerkingsinitiatief 
begonnen in het Gooi. 
De Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum, 
Vrijzinnigen Naarden-Bussum, Vrijzinnigen 
Huizen, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
Laren-Blaricum en Weesp e.o. en de 
Huiskamergemeente Gooise Meren hebben een 
gezamenlijk blad ’Verbinding’ gelanceerd. Op 
de voorkant prijkt een foto van het station 
Bussum-Zuid en zoals de redactie schrijft geven 
de rails verbinding van het Gooi met de grote 
steden Amsterdam en Hilversum.  Het blad wil 
daarnaast een verbinding zijn tussen de 
deelnemende gemeenschappen. Het eerste 
nummer geeft een inkijkje in de activiteiten in 
het Gooi. Het is een mooi vormgegeven blad 
waar de geloofsgemeenschappen zich goed op 
de kaart zetten.

Afdelingen in het Gooi

De prachtige 
Arboretumkerk in 
Wageningen puilde uit 
met leden van 
Lunteren, Bennekom, 
Ede, Renkum, Rhenen, 
Veenendaal en 
Wageningen en van 
de Remonstranten in 
Oosterbeek. 
Voor deze kerk was 
gekozen vanwege de 
mooie vleugel en de 
grootte van het 
gebouw. 

waar 7 afdelingen in participeren. Deze keer was het georganiseerd door Veenendaal en Lunteren.
Op zondag 10 november was er een regiobijeenkomst op de Veluwe, 

Regiobijeenkomst op de Veluwe
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Na een korte inleiding van de voorzitter van 
Lunteren, Maud  Berens, die kort inging op het 
verhaal van de eerste vrouwelijke predikant in 
Nederland en vervolgens de vijf aanwezige 
vrouwelijke voorgangers op de Veluwe 
voorstelde. Mignon van Bokhoven (Renkum), 
Roos van Doorn (Bennekom), Jeannette den 
Ouden (Wageningen), Esseldien Wennink 
(Lunteren) en Marieke de Vries (pastoraat in 
Ede).

Alle aanwezigen hebben genoten van de 
prachtige muziek van het Leonard Ensemble  
en natuurlijk het verhaal van Sanne Terlouw 
die de geschiedenis van Anna Zernike 
vertelde. Bij elke scene was er een muziekstuk 

gekozen dat prachtig paste bij de situatie of 
het karakter. Dat Anne ook geen makkelijke 
vrouw was kwam prachtig tot uitdrukking in 
de dialoog met de voorzitter van de 
kerkenraad.  Deze man pakte uiteindelijk zijn 
biezen en emigreerde met zijn gezin naar 
Indonesië.

Een prachtig beeld dat natuurlijk ook volledig 
op Anne Zernike van toepassing was als eerste 
vrouw op de kansel, die deze plek geheel op 
eigen wijze heeft ingevuld.

Na de voorstelling sloot de voorzitter van 
Veenendaal, Herman de Rijk, de bijeenkomst 
af met de woorden van Mahatma Gandhi: 
‚Als je de wereld wilt veranderen 
moet je bij jezelf beginnen'. 

Een droevig en feestelijk moment op 

De afdeling bestond 130 jaar maar kwam ook 
als laatste keer bijeen. De afdeling besloot 
zich op te heffen. De kerk is verkocht aan een 
echtpaar dat kerkelijke activiteiten gaat 
ontwikkelen. 
De overgebleven gelden gaan naar een 

3 november in de kerk in Eibergen. 

stichting die de pastorale activiteiten van de 
oud-leden zal waarborgen.

Namens het landelijk bestuur was 
Diederik von Meyenfeldt aanwezig. 

Met een viering door Jan Hazeleger met als 
thema 'Gezegend gaan wij nu van hier' en 
een afsluitende receptie werd een bijzondere 
periode in Eibergen afgesloten. 

Eibergen
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VOORGANGER

Tom

DECEMBER 2019

“Dit woont dus ook nog in 
me”, dacht ik na die dienst, 
en ik besloot om nog één 
keer te onderzoeken of de 
predikant en ik een match 
waren…in Wassenaar. 

Ik zie mezelf nog staan in dat 
halletje van die kerk. De 
afscheidsdienst van mijn lieve 
schoonzusje zou beginnen. 
Jarenlang had mijn 
predikantentoga 
onaangeroerd aan de kapstok 
gehangen. En nu hing die 
oude jas weer om mijn 
schouders. Op verzoek van 
mijn schoonzusje die tijdens 
haar ziekbed had gevraagd of 
ik haar uitvaart wilde leiden. 

  Mikkers Mikkers  Mikkers

Het is een rode draad in mijn loopbaan: hoe 
communiceer je geloof zodat mensen 
opkijken? De afgelopen jaren werkte ik bij de 
EO en was ik betrokken bij allerlei 
geloofsprogramma's.  Daarvoor was ik 
algemeen secretaris bij de Remonstranten en 
stond ik aan de wieg van de campagne 'geloof 
begint bij jou'. De organisatie die ik diende 
stond steeds voorop. 

“Ik heb niets met woorden als verbinden en 
kwetsbaarheid. Ik word soms moe van het 
voorspelbare engagement van kerken. Als 
jullie iemand willen die jongeren gaat werven, 
moet je echt iemand anders zoeken.” Ik dacht 
ze zeggen me wel af hierna, maar de vonk 
sloeg over. Van twee kanten. Hier wilde ik aan 
de slag. Waarom? 

Dit keer is dat anders. Bij mijn intrededienst in 
september zei ik het zo:

“Ik vind het spannend om weer opnieuw als 
predikant aan de slag te gaan en met u te 
onderzoeken of we de Jezuscode kunnen 
kraken. Toen ik een vriendin van me vertelde 
dat u mij deze baan gunde, zei ze vooral; nou 
die durven. En ze heeft gelijk. Al was het maar 
omdat het ontcijferen van de heilige teksten 
uit onze religieuze tradities, en die over het 
voetlicht brengen in onze tijd, voor mij geen 
uitgemaakte zaak is. En u bent bereid dat risico 
met mij nemen. Om nieuwe taal te zoeken voor 
geloof.”  

 

Een nieuwe jas, daar gaat het me om. De oude 
jas en ik hebben elkaar weer gevonden.  
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 Johan de Wit uit Zeist

VRIJZINNIG GEDACHTEGOED

Het bezielde landschap

'Nú zou ik willen kunnen 
schilderen…' Ik denk het regelmatig 
op momenten dat ik onverwacht 
word overrompeld door een 
indrukwekkend landschap, een 
huiveringwekkende wolkenpartij of 
een spectaculaire skyline. Ik zou dan 
die ervaring willen vasthouden en 
met me meenemen. 

Spiritualiteit in de kunst

Maar de armzalige foto's die mijn 
smartphone maakt komen zelfs niet 
in de buurt.

Er zijn kunstenaars die er wél in slagen om 
precies dat vast te leggen wat een landschap zo 
adembenemend maakt. Ze raken met hun 
kleurgebruik en compositie de ziel ervan. En dat 
levert fascinerende doeken op die op hun beurt 
weer iets van de oorspronkelijke verwondering 
van de maker overbrengen op de kijker. Niet 
alleen de landschappen zijn bezield, ook de 
kunstenaar. 
Schrijver en theoloog Kick Bras beschrijft het 
allemaal met veel enthousiasme in zijn boek 
'Het bezielde landschap'. En zo weet hij mij 
weer te raken. Vooral als hij kunstenaars 
bespreekt die tot de stroming van het 
symbolisme behoren is hij op dreef en verrast 
hij met prachtige kunstwerken die hij voorziet 
van bijna poëtische reflecties. 
De landschappen van symbolisten zijn in zekere 
zin pogingen om door te dringen tot de essentie 
áchter de werkelijkheid. Misschien vormt hun 
zoektocht wel een vlucht uit de rauwe 

ewerkelijkheid van de tweede helft van de 19  
eeuw, waarin industrialisatie, kapitalisme en 
verstedelijking diep ingrijpen in het 
maatschappelijk leven en het positivisme de 
wereld onttovert.

Edward Munch, Studie voor de zon (1910-1913)

Bron van de dromen
De kunstenaars voelen zich ontworteld en 
gaan op zoek naar 'de bron van de dromen'. 
Hun landschappen zijn in feite poorten naar 
die kern die moeten aanzetten tot meditatie, 
contemplatie en bezinning. Gaandeweg 
proberen kunstenaars die essentie dichter te 
naderen door al het overbodige weg te laten 
en steeds abstracter te gaan schilderen.
Naast een kunsthistorisch overzicht, geeft 
Bras in zijn boek ook een bespreking van 
negen thema's die raken aan het landschap, 
zoals bomen, planten en dieren. Bras zet zo 
fascinerende lijnen uit die hij vakkundig aan 
elkaar knoopt. De vragen van de symbolisten 
doen verrassend hedendaags aan. Bras hoopt 
dat wat zij ontdekken ons aanzet tot meer 
oog voor de natuur en het behoud van onze 
aarde.

Aries van Meeteren
Voorganger afdeling Hardinxveld/Giessendam

Het bezielde landschap door Kick Bras

Prijs € 32,50 
ISBN 9789492183842
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VAN DE BESTUURSTAFEL
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Er is hard gewerkt aan een eerste conceptversie 
van de nieuwe statuten. 

Jaap Groenhof en Paul Thorissen nemen hun 
bestuurslidmaatschap zeer serieus en zij 
bezoeken niet alleen de bestuursvergaderingen, 
maar samen gaan zij ook langs bij afdelingen. 

Dit jaar zal het enige jaar in de geschiedenis 
van Vrijzinnigen Nederland zijn waarin er 3 
Algemene Vergaderingen zijn om dit voor elkaar 
te krijgen. Het vraagt niet alleen veel van 
landelijke bestuursleden, maar ook van de 
bestuursleden van afdelingen. Het moet toch 
allemaal gelezen en doordacht worden, we zijn 
er bijna. Dan zijn er prachtige nieuwe statuten en 
zijn we klaar voor 2020 en de toekomst.

Zoals u misschien al begrepen heeft is het 
mediationtraject tussen het convent van 

De nieuwe bestuursleden 

Communicatie is erg belangrijk in onze 
vereniging. Hoe communiceren de afdelingen 
onderling, hoe komen ideeën en berichten 
van afdelingen bij het landelijk bestuur en hoe 
communiceert de landelijk vereniging naar 
buiten. Samen met Céline Galama van 
Webmastery sprak het landelijk bestuur de 
communicatiestrategie door. Er is nog steeds 
groei, maar natuurlijk kan het nog altijd meer 
en beter. In het nieuwe jaar houden we weer 
een brainstorm over de communicatie. 

voorgangers en landelijk bestuur afgerond. 
Het vertrouwen is hersteld en de 
communicatielijnen liggen open. 
Jarek Kubacki en Ivo de Jong vormen nu 
samen met Johan de Wit het conventsbestuur 
van de voorgangers van Vrijzinnigen 
Nederland.

Heeft u ideeën? Graag! 

en er zijn 

een nieuwe wind 

Er is een 
nieuwe voorzitter 

Er blaast 

en dat is altijd even 
wennen. 

aan de Paulus Borstraat 

twee nieuwe 
bestuursleden. 
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ONTMOETING EN INSPIRATIE

15 jan. 20.00 uur  Bilthoven  Marianne Richert / Het wisselende gezicht van Maria

08 jan. 19.30 uur  Wassenaar  Ton de Kok / Wat is God?
09 jan. 20.00 uur  Bennekom  Henk Fransen

12 jan. 10.30 uur  Zeist   Menno Hurenkamp / Kosmopolitisme voor thuisblijvers

27 sept. 19.30 uur  Brummen  Dederiek Daum / Het ontwaken van de ontembare vrouw
15 dec. 10.00 uur   Rijssen   Erna ter Steege
      Haalt mensen met dementie uit hun isolement

14 jan. 20.00 uur  Brielle   Laurens van der Leer / Speelse ontmoetingen

      Versterk het genezend vermogen op 5 niveaus

 DECEMBER

21 dec. 16.00 uur  Doorn   Muziek voor kerst / carols en kerstliederen

 JANUARI

12 jan. 10.00 uur  Brummen  Erik Burema / Inside love affair

12 jan. 10.30 uur  Bilthoven  Ton van der Kroon / Heel de Wereld. 

19 jan. 10.30 uur  Velp   Rinus van Warven / De kracht van compassie
25 jan. 15.00 uur  Rhenen   Benno Spijker / Verbeelding van onze identiteit

      We staan aan de vooravond van een grote transformatie

26 jan. 10.30 uur  Lunteren  Janneke Stegeman / Maria

02 feb. 14.30 uur  Brielle   Brecht Molenaar 

26 jan. 10.00 uur  Brielle   Bram Poldervaart / Preek van de leek
26 jan. 10.30 uur  Bennekom  IJsbrand Terpstra / Kun je nog geloven wat je leest?

 FEBRUARI
02 feb. 10.30 uur  Rhenen   Ellen Schoemaker en Pieternel Droogleever Fortuyn

      het verloop van de wereldgeschiedenis bepaald?

      Tai chichuan voor een lang en gezond leven
02 feb. 10.30 uur  Zeist   Bart Knols / Hoe hebben muggen 

02 feb. 14.30 uur  Heerde   Thea Meulman / Het kennisboek

22 feb. 15.30 uur  Zeist   Lucie Spreij, Els Spreij en Gilbert den Broeder

04 feb. 20.00 uur  Doorn   Paul van Tongeren / Willen sterven

25 jan. 15.30 uur  Zeist   Tiels Vocaal Ensemble / mmv Janine Waardenburg, sopraan

09 feb. 10.30 uur  Wassenaar  Stevo Akkerman / Het klopt wel, maar het deugt niet
12 feb. 19.30 uur  Wassenaar  Karel van Haaften / Wist Socrates iets …?
13 feb. 20.00 uur  Bennekom  Jos Somsen / Bezielde rituelen in deze tijd
16 feb. 10.00 uur  Brummen  René Rosmolen / Waar ouder worden waarde krijgt
16 feb. 10.30 uur  Rhenen   Angeline van Doveren / Autonomie - dat klinkt goed!
16 feb. 10.30 uur  Velp   Thomas Verbogt / De kracht van het alledaagse

      Duetten: favorieten uit Europa
23 feb. 10.30 uur  Bennekom  Christa Anbeek / Chaos en twijfel als begin van geloof

MAART

01 mrt. 10.30 uur  Zeist   Mark van Ostaijen / Wij zijn ons
01 mrt. 14.30 uur  Heerde   Rinus van Warven / Bijna-dood-ervaring

09 feb. 10.30 uur  Bilthoven  Chantal Suissa-Runne / Verbinding in een tijd van polarisatie

02 feb. 10.30 uur  Oud-Beijerland  Ton de Kok / Wat is God?

01 mrt. 10.30 uur  Rhenen   Conny Plomp /  Workshop creatief schrijven

02 feb. 10.30 uur  Varsseveld  MaurienMeijlis / Spiritualiteit in het dagelijks leven

      Over het hoe en waarom van liefdevol leven



ONTMOETING EN INSPIRATIE

 

Wilt u in deze agenda staan met uw activiteit? 

Het volgende nummer verschijnt rond 2 april 2020 13 februari 2020en de kopijdatum is . 

Stuur dan een e-mail naar het landelijk bureau 

Wilt u meer informatie over een bepaalde bijeenkomst dan kunt u bellen 

met de datum, de spreker, het onderwerp, het tijdstip en de plaats. 

(033 46 89 000) of mailen naar (bureau@vrijzinnigen.nl)
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03 mrt. 20.00 uur  Hattem   Daan Roovers / Wij zijn de politiek

01 mrt. 10.00 uur  Brielle   Tjeu van den Berk / Het numineuze
01 mrt. 10.30 uur  Oud-Beijerland  AukelienHoytema
      Het leven en weken van George Gershwin
01 mrt. 10.30 uur  Varsseveld  Minke Weggemans / Als je een broer of zus verliest

04 mrt. 10.00 uur  Tholen   Nel Roggeband / Vrouwen in en over de bijbel

      Meditatieve bijeenkomst rond het 'Stabat Mater’

24 mrt. 19.30 uur  Tholen   Özcan Akyol / Literaire avond

      - William Turner en de traditie van het sublieme

      Die siebenletzteWorteunseresErlösers amKreuze

31 mrt. 20.15 uur  Schiedam  Ivo de Jong / Kerk als een kunstwerk

01 apr. 10.00 uur  Tholen    Dick Peters / Het leven en werk van Annie M.G. Schmidt

      een vrijzinnig gesprek met Hannah Arendt

08 mrt. 10.30 uur  Bilthoven  Annemarie Konijnenburg

03 mrt. 10.30 uur  Wassenaar  Evert Schneider / Meghaduta De Wolkenboodschapper

11 mrt. 19.30 uur  Wassenaar  Foeke Knoppers / Hannah Arendt

      Maria Magdalena, rol model voor de moderne vrouw?

 APRIL

12 mrt. 20.00 uur  Bennekom  Katrijne Bezemer / Thomas, apostel en reiziger in India

03 mrt. 20.00 uur  Schiedam  Interactieve lezing / Ontvouwen
03 mrt. 20.00 uur  Doorn   Katrijne Bezemer / Thomas, apostel en reiziger in India

15 mrt. 10.00 uur   Brummen  Danielle van Dijk

22 mrt. 10.30 uur  Lunteren  Laurens ten Kate / Schepping, verbeelding en zin zoeken: 

22 mrt. 14.00 uur  Schiedam  Rian van Wel / Kindertolk en gedragsvertaler
22 mrt. 10.30 uur  Wassenaar  Karin Kuijper en Marthe de Vries

22 mrt. 10.30 uur  Velp   Hans Gerding / Bijzondere ervaringen

15 mrt. 10.30 uur  Rhenen   Kader Abdollah / De ontmoeting

28 mrt. 15.30 uur  Zeist   Kamerkoor Capella Cantica
29 mrt. 10.30 uur  Lunteren  Peter Nissen 

      Geven en nemen met muziek maken

29 mrt. 14.00 uur  Bennekom  Muziektheater Leonie Meijer en Dirk Meijer
      Twijfel tussen passie en werkelijkheid

15 mrt. 11.00 uur  Rijssen   Carolien ten Bruggencate / Gevaar en schoonheid 

17 mrt. 20.00 uur  Brielle   Ivo de Jong / Kerk als een kunstwerk

31 mrt. 20.00 uur  Doorn   Jeroen van Gessel / Hugo Distler (1908-1942): 
      kerkmuziek in  de Bekennende Kirche
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De Humanistische Alliantie heeft een nieuw 
initiatief in het leven geroepen om religieus 
humanisten in Nederland bij elkaar te brengen 
en te kijken of zij elkaar kunnen inspireren en 

Onze vereniging beweegt zich al sinds haar 
oprichting tussen Raad van Kerken en 
Humanistische Alliantie. De Raad van Kerken is 
u bekend, en ook de bijzondere positie van 
geassocieerd lid, die wij daar in nemen. Toen 
wij geassocieerd lid werden is er afgesproken 
dat wij aan de andere kant ook lid zouden 
worden van de Humanistische Alliantie. Het 
voornemen uit ons beleidsplan van 2016-2020 
lijkt nu werkelijkheid te worden.

Voor meer informatie over de website van de 
humanistische alliantie: 

www.humanistischealliantie.nl

versterken. Er is een eerste oriënterende 
bijeenkomst geweest waar naast onze 
vereniging het Apostolisch Genootschap, 
Hakder, de federatie van Alevitische 
gemeenschappen, het Modern Beraad, de 
Vrije Gemeente in Twente en het 
Humanistisch Verbond aanwezig waren. Het 
was een inspirerende ontmoeting 
onderleiding van Marco Oostdijk. We komen 
voor de tweede keer bijeen in januari 2020. 
Namens onze vereniging zullen Henri 
Stroband en Wies Houweling aanwezig zijn. 
We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.



INNOVATIEPROJECTEN
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zijn een laatste keer bijeengeweest om een 
slotevaluatie voor het bestuur de maken.

De subsidie is gestopt omdat er te weinig 
aanvragen binnenkwamen. Afgelopen jaar 
waren er 4 aanvragen en het jaar daarvoor 5. 
In de beginjaren 2014 – 2015 waren er 
respectievelijk 17 en 18 aanvragen. Het 
middel blijkt uitgewerkt. Het is niet zo dat het 
geld op is. Er moet iets anders worden 
verzonnen om afdelingen te ondersteunen bij 
vernieuwing en samenwerking. 

Ad Soutendijk, Esseldien Wennink, 

De innovatiesubsidie is gestopt. 
De werkgroep bestaande uit Feiko Prins, 

Elsbeth Goettsch en Wies Houweling 

Er is een uitgebreid verslag dat laat zien dat 
meer dan de helft van de afdelingen iets met 
de subsidie heeft gedaan. In totaal werd er iets 
meer dan 90.000 euro uitgekeerd en er zijn 
veel interessante activiteiten in afdelingen 
georganiseerd. Zoals de gedichtenwedstrijd in 
Bennekom, de mantelzorgsociëteit in 
Harderwijk, de samenwerking met het 
Apostolisch Genootschap in Brielle en de 
Vrijmetselaars in Bilthoven, het café ont-
moeten in Ede, theatervoorstellingen in 
Heerde en Varsseveld en nog vele andere 
activiteiten. In elk nummer van Vrije Ruimte is 
aandacht besteed aan een innovatieproject. In 
de workshop tijdens de AV van 23 november 
zijn de best practices uitgelegd en beschreven. 



Keukentafelgesprekken
Het was een inspirerende bijeenkomst met 
nieuwe bestuursleden uit verschillende 
afdelingen. Op 5 november kwamen zij naar 
het landelijk bureau om met elkaar van 
gedachten te wisselen over het reilen en 
zeilen op zowel landelijk als plaatselijk niveau. 
In het voorjaar van 2020 zullen we nog een 
bijeenkomst plannen want er is veel 
belangstelling voor deze workshop.

NIEUWS UIT DE PAULUS BORSTRAAT

Algemene Vergadering

Wilt u het jaarverslag 2018-2019 ontvangen, 
mail uw naam en adres aan 

bureau@vrijzinnigen.nl. 

In veel afdelingen van Vrijzinnigen Nederland 
zijn er op 31 december om 13.00 uur 
vredesmeditaties.  Volg het nieuws via de 
website en social media.

Op 23 november werden we gastvrij 
ontvangen in de afdeling Bennekom voor de 

ste160  Algemene Vergadering van de 
vereniging.
Naast de zakelijke punten als jaarverslag, 
verslagen vorige vergaderingen en de 
financiën was er ruimte voor workshops over 
de innovatieprojecten, zielsplekken en 
communicatie. Het Vrijzinnig Platform bood 
een workshop Geweldloos communiceren 
aan. In de rubriek van het Platform leest u 
daar meer over.

Kerstvakantie
Het landelijk bureau is van 23 december tot 5 
januari gesloten. Vanaf 6 januari staan wij 
weer voor u klaar.
Wij wensen u mooie feestdagen.
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dan sturen wij u al het nieuws rondom het 
jubileum toe. Zo blijft u op de hoogte van alle 
activiteiten.

Jubileum

Als u zich aanmeldt met uw e-mailadres 

Denkt u aan ons jubileumfeest op 6 juni 2020 
in de Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche. 
U kunt zich vast aanmelden via 

bureau@vrijzinnigen.nl. 
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In Midden-Drenthe was zondag 1 september 
2019 een bijzondere dag. Twee familieleden van 
oud-voorgangers kwamen de viering bijwonen. 
Yvonne Hoekstra, kleindochter van ds. Minne 
Hoekstra, die van 1922-1926 voorganger bij de 
NPB in Beilen was. Zij vertelde over haar opa – 
afkomstig uit de familie Hoekstra van de 
Schaatsenfabriek. En ooit de winnaar van de 
eerste Elfstedentocht! Een bijzondere man: 
theoloog, zanger en tekenaar/schilder. Minne 
Hoekstra ontwierp bovendien de tekeningen 
voor de verbouwing van het gebouw in 1925.  
Dat alles verweefde hij, en zo kwam het dat ook 
in ons gebouw schilderijen van hem kwamen te 
hangen. De schilderijen gingen mee met de 
kleindochter om te worden opgehangen in de 

kerk in Warga. Harry Tees kwam 
de afdeling verblijden met een 
portret van oud-voorganger, 
Kasper Supheert (voorganger van 
1909-1922). Per toeval ontdekte 
Tees dat zijn moeder enige tijd bij 
ds. Supheert in huis heeft 
gewoond. Hij had nog een foto 
van Supheert in zijn bezit 
waardoor de fotogalerij in de kerk 
werd uitgebreid met de foto van 
de oud-voorganger.

Midden-Drenthe Schiedam
Op 22 september 
2019 werd in 
Schiedam het 110-
jarig bestaan van 
de kerk gevierd. 
Vele leden 
kwamen in de stijl 
van die tijd naar 
de kerk. Eerst 
vertrok men al 
wandelend 
richting de kerk 

aan de Westvest langs belangrijke plekken in 
de geschiedenis van de afdeling: de Grote 
Kerk, de Gasthuiskerk, het woonhuis van 
François HaverSchmidt en de Lange Haven.
De kerk was versierd met oog voor historische 
details. Ivo de Jong hield een mooie preek 
over de kwaliteiten van voorgangers. Hij deed 
dat aan de hand van drie rollen van pastor, 
priester en profeet. Er werd gecollecteerd met 
de collectezakken aan lange stokken, daar 
moest eerst voor geoefend worden. De oud-
voorganger, Klaas Yntema, onthulde het 
cadeau dat Ivo de afdeling aanbood. Een 
portretgalerij van alle voorgangers die in 
Schiedam gediend hebben. De feestelijke dag 
werd afgesloten met een hapje, drankje, een 
goed gesprek en gezellige muziek.



DRIE VRAGEN AAN

Hoe ben je betrokken geraakt bij 
Vrijzinnigen Nederland?

Ik ben sinds 2013 bestuurslid in Wassenaar. De 

indruk bij mij was dat in het contact met het 

landelijk er niet goed geluisterd werd naar wat er 

leefde in de plaatselijke verenigingen. Dat moest 

beter kunnen. Met die insteek heb ik me 

aangemeld voor een bestuursfunctie bij de 

landelijke vereniging. In het kader hiervan ben ik 

samen met Jaap Groenhof in gesprek gegaan met 

een aantal verenigingen. We hopen er nog vele te 

bezoeken.

VRIJE RUIMTE

Wat inspireert jou?

Waarom moeten, volgens jou, mensen 

lid/vriend worden?

Het inspirerende van de vrijzinnigen is, dat er geen 

moeten is. Ieder geloof, dat niet dwingend is, is er 

welkom! En zeker in deze seculiere tijd moet dat 

vele mensen aanspreken. Ook zijn de meeste 

plaatselijke verenigingen net vriendengroepen 

zodat je je er snel thuis zult voelen.

Ik word geïnspireerd door boeken  met name 

literatuur en geschiedenisboeken  

Muziek heeft een belangrijke plaats in mijn leven. 

Ik ben hier heel breed in. Van Klassiek via Jazz naar 

de wat oudere popmuziek.

lid 
afdeling Wassenaar

en 
sinds 
september 2019 
landelijk bestuurslid

 Paul Thorissen
        



VRIJZINNIG PLATFORM

Het vrijzinnig platform, ingesteld om de 
verbinding van Vrijzinnigen Nederland met 
actuele maatschappelijke onderwerpen te 
stimuleren, heeft als onderwerp voor onze 
vereniging gekozen voor Diversiteit, samenleven 
met verschillen. Over hoe we daar aandacht aan 
kunnen geven, vindt u veel informatie op de 
website onder het kopje Vrijzinnig Platform, 
maar ook in Vrije Ruimte willen wij daar graag 
de aandacht op vestigen. Hoe doen wij dat in 
Nederland, samen leven met zoveel diversiteit? 
De meest recente activiteit van het platform was 
een workshop over geweldloze communicatie. 

Omgaan met diversiteit vereist respectvolle 
communicatie en kunnen reageren naar de 
ander vanuit gelijkwaardigheid. Geweldloze 
communicatie is een kader waarbinnen theorie, 
inzichten en adviezen aangereikt worden die 
daarbij ondersteunend zijn.

Maarten van der Werf (Zwolle) is de grote man 
achter Geweldloze Communicatie in Nederland. 
Hij heeft erg veel ervaring in het geven van 
trainingen, ook binnen 
geloofsgemeenschappen. Het creëren van 
veiligheid is voor hem stap 1, zonder kun je niet 
leren, ook niet binnen een geloofsgemeenschap. 
In zijn trainingen besteedt hij daar dus eerst 
uitgebreid aandacht aan.

15

Lia Hol 
Etje Verhagen, 

Wies Houweling

Feiko Prins, 

Diet Bredenoord, 
Joost Ruitenberg, 

Bij  de AV van 23 november in Bennekom 
heeft u Maarten misschien bezig gezien in zijn 
plenaire workshop Verbinding zoeken, In een 
maatschappij met eilanden van eigen gelijk.
Het was een interactieve rondgang door het 
gebied van spannende gesprekken. Wat zijn 
de gebruikelijke strategieën? Wat zijn de 
valkuilen bij conflicten en wat kan je er aan 
doen om verbinding te zoeken? Waar zitten 
de mogelijkheden? jk Hoe zit het met geli
hebben, gelijk krijgen, overtuigen, debat en 
diepere drijfveren …. Ieder kreeg handvatten 
voor praktische communicatie voor meer 
verbinding met anderen, zonder elkaar een 
overtuiging op te leggen.

Maarten van der Werf is ook te boeken voor 
een workshop in uw regio of afdeling. 
Meer informatie vindt u op de pagina van 

www.vrijzinnigen.nl onder vrijzinnig 
platform, maar u kunt ook altijd even bellen 
met het landelijk bureau.
Een hartelijke groet,
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BOEKEN EN FILMTIPS

En ook nu weer hebben we een selectie gemaakt van het aanbod in boeken en films die in de 
afdelingen worden aangeboden.

Boeken

Stad der blinden / Jose Saramango

Nooit meer slapen / W.F. Hermans

En de akker is de wereld / Dola de Jong
Tirza / Arnon Grunberg

Geloven op de tast / Anselm Grün en Tomas Haur

Victoria and Abdul

Films 

The theory of everything
Mia Madre
VisagesVillages
Nirgendwo in Afrika


