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            Beste mensen 

Hierbij ontvangt u het jaarverslag 2019-2020. Het 
verslag geeft een goed beeld van de activiteiten van 
de landelijke vereniging in het afgelopen jaar. In de 
afgelopen periode werd de communicatie, die van 
wezenlijk belang is voor en in onze vereniging, door 
het Covid-19 virus bemoeilijkt. Desondanks zijn alle 
afdelingen in staat gebleken om de onderlinge 
communicatie in één of andere vorm voort te 
zetten en dat is een groot compliment waard! Dank 
zijn we ook dit jaar verschuldigd aan onze algemeen 
secretaris en de bureaucoördinator in Amersfoort; 
Wies en Elsbeth hebben met veel enthousiasme 
goed werk verricht! 

Diederik von Meyenfeldt, voorzitter 
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JAARVERSLAG     2019-2020 
 

Met dit jaarverslag geven we u inzicht in de werkzaamheden en activiteiten van de 
landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland. We formuleren een antwoord op de vraag wat 
er gebeurde in 2019-2020 bij het landelijk bestuur en bureau en hoe invulling is gegeven 
aan de ondersteuning van de afdelingen en het versterken van het vrijzinnig gedachtegoed. 
Niemand had van tevoren kunnen bedenken dat dit jaar zo anders zou verlopen dan alle 
andere jaren. Niet alleen in de afdelingen, maar ook op het landelijk bureau heeft het 
Covid-19 virus de werkzaamheden in het tweede halfjaar bepaald. Er zijn activiteiten 
afgezegd en er ontstonden spontaan nieuwe acties. Ondersteuning van de afdelingen kreeg 
een andere invulling. 
Met bewondering hoorden wij van de vele creatieve initiatieven die besturen en 
voorgangers namen, maar ook het verdriet van afdelingen die alle activiteiten moesten 
afzeggen en het verenigingsleven helaas werd beperkt tot kaarten en telefoontjes.  
Wij vragen ons met iedereen af of er nog een terug naar ‘normaal’ mogelijk is.  
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1. Ondersteuning 
 

Veel bijeenkomsten gingen gewoon door, maar dan via zoom. Het was een goede oplossing 
in deze tijd. Toch is het ook fijn elkaar in levenden lijve te ontmoeten, maar zoom zal altijd 
een goede aanvulling blijven omdat het veel reistijd scheelt, en het ook mensen die minder 
mobiel zijn de gelegenheid biedt om mee te doen.   
Bij de start van de Covid-19 periode heeft het landelijk bureau onmiddellijk een eerste 
belronde langs de afdelingen gedaan, met de vraag hoe de stand van zaken was, of men 
ondersteuning nodig had en zoja, welke. We belden tweemaal met de secretarissen of 
voorzitters van afdelingen in de tweede week van maart en eind mei, begin juni. De derde 
belronde was met de voorgangers. 
Afgezien van individuele ondersteuning van afdelingen was er de vraag naar informatie 
over zoom en de vraag naar het streamen en/of zoomen van online kerkdiensten en 
vieringen. Voor beide werd een webinar via zoom georganiseerd. De workshop van Eric van 
der Berg van 28 mei 2020 over online kerkdiensten kreeg veel belangstelling. Ook de 
opname van de workshop is nog verschillende keren gedeeld. Op 8 juni organiseerden we 
nog een workshop met Tom Mikkers over hoe je een beter filmpje over vieringen en 
activiteiten maakt. 
 

1.1  Workshops nieuwe bestuursleden 
De workshop introductie nieuwe bestuursleden is gecombineerd met de workshop 
introductie zoom op 23 maart 2020. Daar deden in totaal zes personen aan mee. 
 

1.2  De vrijzinnige gereedschapskist 
Ondersteuning van de afdelingen 
begint met het beantwoorden 
van e-mails en telefoontjes. 
Vaak kan worden 
doorverwezen naar de 
zogenoemde 
gereedschapskist. Daarin is 
van alles te vinden over het 
praktisch reilen en zeilen 
van de verenigingen,  
er zijn ondersteunende 
documenten, veel 
informatie over film- en tv-
rechten en protocollen 
voor bijvoorbeeld 
evaluatiegesprekken etc. 
Dit jaar is de 
gereedschapskist 
uitgebreid met 
verschillende documenten 
over traktementen,  
en natuurlijk zijn de 
protocollen van de RIVM 
en het CIO inzake Covid-19 
toegevoegd. 
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1.3  Contact over specifieke onderwerpen 
Het landelijk bureau en bestuur hadden dit verenigingsjaar langer persoonlijk contact met 
de afdelingen Soest, Baarn, Velp, Lunteren, Hilversum, Ede, Ameide, Huizen, Schiedam en 
Rotterdam, Oost-Twente en Aan de Regge. 

 

1.4  Innovatiesubsidies 
Er waren nog vier aanvragen, maar 
de meeste activiteiten zijn niet 
doorgegaan i.v.m. Covid-19. In 
overleg zal worden bekeken hoe we 
dit gaan oplossen.  
 
Omdat het aantal 
innovatieprojecten langzaam is 
opgedroogd heeft het landelijk 
bestuur aan de algemene 
vergadering (AV) voorgesteld om 
met de innovatiesubsidies te 
stoppen. Dit advies is overgenomen. 
De laatste open einden van de 
subsidie zijn/worden afgehandeld. 

 

1.5  Keukentafelgesprekken 
Op 24 en 31 oktober 2019 hebben er 
twee gesprekken over vrijzinnig 
pastoraat plaatsgevonden  
met voorgangers en vervolgens nog  
op 2 maart 2020.  

 

1.6 Ondersteuning voorgangers 
In het verslagjaar werd het mediationtraject afgerond waarin de relatie tussen het convent 
en het bestuur aan de orde was. De gesprekken tussen delegaties van het convent en het 
bestuur zijn verhelderend geweest en hebben het belang voor een goede onderlinge 
samenwerking bevestigd. 
 
Nieuwe leden van het convent waren er dit jaar niet. Het bureau stond de afdelingen 
Lunteren en Hilversum bij in de vacante periode, bij het zoeken naar nieuwe voorgangers 
en bij het opstellen van de overeenkomst. 
We namen afscheid van Esseldien Wennink als voorganger in Velp en Lunteren, Simone van 
der Laan als voorganger in het Westerkwartier. Helene Westerik heeft het voorgangerschap 
overgenomen  van Simone van der Laan in Westerkwartier. 
Het landelijk bureau ondersteunde de organisatie van Bijtanken in Mennorode in oktober 
2019 
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1.7  Vrijzinnig gedachtegoed 

Vrijzinnig Platform 
‘Het moet meer over de inhoud gaan’, dat was het belangrijkste advies van de commissie 
Vrijzinnigen 2020. Snel na de AV van november 2018 werd de oproep gedaan voor 
kandidaten voor het Vrijzinnig Platform. Dit platform kreeg als opdracht van de AV mee om 
zich te verdiepen in de vraag hoe ons vrijzinnig gedachtegoed kan bijdragen in deze tijd in 
deze samenleving.  
Lia Hol, Etje Verhagen, Diet Bredenoord, Joost Ruitenberg en Feiko Prins melden zich 
enthousiast voor de opdracht. Er is geïnspireerd gewerkt en veel voortgang geboekt. Ook 
zijn de voorgangers bezocht tijdens Bijtanken. Dit alles rond het onderwerp: ‘Diversiteit, 
samen leven met verschillen’. U kunt over het platform lezen in Vrije Ruimte of op onze 
website.  
Het Vrijzinnig Platform doet suggesties voor de uitwerking van het thema in lezingen, 
creatieve werkvormen en vele andere wijzen. Ook was er een workshop tijdens de AV 
november 2019 door Maarten van der Werf over 'Geweldloos communiceren'. In november 
2020 neemt het platform afscheid met een Magazine en maakt het team plaats voor een 
nieuwe ploeg.  
 
 

Jubileum  
De viering van het 150-jarig 
jubileum in de Ernst Sillem 
Hoeve kon door de Covid-
19-maatregelen helaas niet 
doorgaan.  
Wel is het jubileummagazine 
Natuurlijk Vrijzinnig aan alle 
leden toegestuurd. Johan de 
Wit heeft ter gelegenheid 
van het jubileum een essay 
over Vrijzinnigheid 
geschreven dat naar alle 
voorgangers en afdelingen is 
gestuurd en via social media 
verspreid.  

 
 

Blogs 
Er zijn dit jaar door Wouter Blokhuis, Klaas Douwes, Ivo de Jong, Johan de Wit en Wies 
Houweling diverse blogs en columns geschreven voor onze website en de nieuwsbrief. Aries 
van Meeteren schreef enkele zeer goed bekeken en gelezen boekrecensies.  
 

Zielsplekken 
Het vorig jaar hebben we een mooie start gemaakt met het project Zielsplekken. 
Helaas is het voorlopig gestopt i.v.m. Covid-19. Natuurlijk gaan we gaan er verder mee. 
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2.  Onderhouden van de externe contacten  
Een van de taken van onze landelijke vereniging is het onderhouden van contacten met 
geestverwanten en bevriende organisaties in de samenleving.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  Overleg van functionarissen en voorzitters van vrijzinnige organisaties 
Er was in dit verenigingsjaar geen overleg van de secretarissen van Doopsgezinden, VVP, 
Remonstranten en Apostolisch Genootschap bij. In september 2020 zullen de 
functionarissen wel bijeenkomen. 
Op 14 september 2019 woonde de algemeen secretaris een jubileumbijeenkomst van de 
Remonstranten bij.  
 

2.2  Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) 
Onze vereniging is al sinds de oprichting aangesloten bij het interkerkelijk contact in 
overheidszaken (CIO). Zo blijven wij op de hoogte en zijn ook nauw betrokken bij 
overheidszaken die geloofsgemeenschappen en kerken aangaan. Het CIO houdt zich bezig 
met onderwijs, de contacten met de belastingdienst inzake ANBI en contacten met de 
overheid over de AVG. En in dit jaar heeft het CIO de kerken ondersteund met de Covid-19 
maatregelen. Het CIO onderhield namens de kerken het overleg met de overheid.  
De algemeen secretaris volgt via zoom de bijeenkomsten van het CIO algemeen. 
De contacten met het CIO ervaren we in deze Covid-19-tijd als heel waardevol. 
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2.3  Humanistische Alliantie 
In dit verslagjaar zijn wij lid geworden van de Humanistische Alliantie. De algemeen 
secretaris woont samen met Henry Stroband de bijeenkomsten van dit platform bij. 
 

2.4  Stichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed (SSVG) 
Samen met doopsgezinden en remonstranten participeren wij in de SSVG. De SSVG 
ondersteunt de bijzondere leerstoel Vrijzinnig Gedachtegoed en Humanisme aan de 
Universiteit voor Humanistiek van prof. dr. Laurens ten Kate. Ook dit jaar gaf Laurens ten 
Kate weer diverse lezingen in afdelingen. Daarnaast trekt hij door het land met het diner 
pensant dat als thema heeft ‘Vrijheid onder druk’. Vanwege Covid-19 zijn de bijeenkomsten 
in Utrecht en Aalsmeer uitgesteld. Het boek Is vrijheid altijd blijheid? is naar aanleiding van 
deze bijeenkomsten ontstaan onder redactie van Wies Houweling en is enthousiast 
ontvangen met een boekpresentatie in de Doopsgezinde kerk in Amsterdam.  
Er zijn nog exemplaren beschikbaar via het landelijk bureau.  
 

2.5  Raad van Kerken  
De vergaderingen van de Raad zijn dit jaar bijgewoond door Wies Houweling. Verschillende 
bijeenkomsten vonden plaats via zoom. Geert van Dartel is benoemd tot nieuwe voorzitter 
van de Raad na het voortijdig afscheid van Dirk Gudde in december 2019. Er is een 
evaluatie opgestart over de toekomst van de landelijke Raad onder begeleiding van 
Christien Crouwel (algemeen secretaris) en Goos Minderman.  
Onder de noemer Pelgrimage bezoeken zij alle betrokken organisaties bij de Raad.  
Diederik van Meyenfeldt en Wies Houweling hebben een gesprek gehad met de voorzitter, 
de algemeen secretaris en een journalist.  
In september 2020 is  er een vervolg van dit traject in de plenaire bijeenkomst van de Raad.  

 

2.6  ICUU en IARF 
Er is e-mailcontact 
geweest met beide 
organisaties.  
Vanuit Nederland 
hebben wij de 
kandidatuur van  
Eva Kortekaas voor de 
nomination committee 
van de ICUU 
ondersteund.  
De internationale  
2-jaarlijkse conferentie 
van de ICUU in oktober 
2020 in Montreal gaat 
helaas niet door in 
verband met Covid-19. 
Er zijn in die maand  
wel bijeenkomsten. 
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3.  Een terugblik 

3.1   Afdelingen 
Helaas zijn de afdelingen Ede, Eibergen en Ameide dit jaar opgeheven. Een heel aantal 
leden van de lokale vereniging in Ede sloot zich aan bij de afdelingen in Bennekom, 
Lunteren, Rhenen of Veenendaal, of werd algemeen lid.  
De afdelingen Oost-Twente (130 jaar), Dedemsvaart (na nieuwe start 30 jaar) en Eibergen 
(130 jaar) vierden een jubileum. Helaas zag Eibergen zich genoodzaakt de afdeling op 
hetzelfde moment op te heffen. 
 

3.2  Bureau 
Het bureau kreeg bezoek van en 
Nederlandse studente uit Ierland 
die onderzoek doet naar 
internationale contacten tussen 
Nederland en Ierland. Een 
onderwerp daarbij is de Stichting 
Hulp Noord-Ierland (HUNI) waar 
de vereniging een rol bij heeft 
gehad. 
Verder is het bureau bezig 
geweest om informatie voor het 
jubileummagazine op te zoeken. 

 

3.3  Bestuur 
Het bestuur hield een ronde 
gesprekken met de afdelingen  
in september 2019 ter 
voorbereiding op de AV over de 
voorstellen van de Commissie 
2020. 
 
Op 21 september 2019 was de AV in Zeist, met een inleiding van Marieke Kuperus, 
specialist op het gebied van verenigingen. Wij namen afscheid van onze voorzitter Ineke 
Jacobsen Jensen en benoemden Diederik von Meyenfeldt tot haar opvolger. 
 
Op 19 oktober 2019 was er een voorzitters- en penningmeesters overleg in Zeist en op 
zaterdag 23 november 2019 was de AV in Bennekom. Deze begon met een workshop van 
Maarten van der Werf over geweldloze communicatie. Het Vrijzinnig Platform initieerde 
deze workshop. Aansluitend hielden we de gebruikelijke huishoudelijke vergadering. 
 
In mei en juni 2020 zijn er regiogesprekken geweest met de afdelingen over het concept 
beleidsplan 2021-2025 en de wijziging van de statuten.  
 
Vanuit het bestuur woonden bestuursleden jubilea of afscheidsbijeenkomsten bij van 
afdelingen, zoals Eibergen en Ameide. 
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3.4   Communicatie 
In het afgelopen verenigingsjaar is het aantal unieke bezoeken aan onze website 
www.vrijzinnigen.nl gestegen van 254 naar 360 per maand. Mei en juni waren uitschieters 
met 637 en 717 bezoekers. 
Op social media is ook een stijgende lijn te zien. Facebook bereikte maandelijks gemiddeld 
3.500 mensen en heeft 634 volgers. Instagram bereikte gemiddeld 1.000 mensen en het 
aantal volgers steeg van 193 naar 232. LinkedIn steeg het aantal volgers van 79 naar 91 en 
het bereik was gemiddeld 250 personen. Bij twitter steeg het aantal volgers van 848 naar 
81 en werden gemiddeld 6.000 mensen per maand bereikt met een uitschieter in maart van 
33.000. Al met al is er een stijgende lijn te zien in de landelijke sociale media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vanuit de Paulus Borstraat 
De Paulus Borstraat is een fijne werkplek voor onze bureaumedewerkers, maar in deze tijd 
het is voor andere bijeenkomsten met meer mensen moeilijk 1,5 meter afstand te houden. 
Tijdens de Covid-19 tijd hebben Wies en Elsbeth veel thuis gewerkt.  
Elsbeth Goettsch heeft naast haar reguliere taken de secretariële ondersteuning van het 
bestuur van de VPSB. Wies Houweling is voor vier uur per week coördinator van de 
Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed. 
Met elkaar hebben zij het goed en proberen ze met de beperkte capaciteit er zo veel 
mogelijk voor te zorgen dat het ook voor u goed gaat. 
 
Wies Houweling 
algemeen secretaris 

http://www.vrijzinnigen.nl/
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Convent van voorgangers 
Voorgangers 

In de loop van het verenigingsjaar vonden voor zover bekend de volgende mutaties in het 
voorgangersbestand plaats: aanstellingen van Roos van Doorn (Bennekom) en Tom Mikkers 
(Wassenaar). Esseldien Wennink nam afscheid van Velp en Lunteren. 

Conventsbestuur 
Met ingang van1 oktober 2019 
bestaat het conventsbestuur uit 
Johan de Wit, Ivo de Jong en Jarek 
Kubacki. Dit bestuur werd in het 
vervullen van haar werkzaamheden 
ondersteund en bijgestaan door de 
algemeen secretaris en de 
bureaucoördinator van Vrijzinnigen 
Nederland. Het conventsbestuur 
kwam in het verslagjaar driemaal in 
(zoom)vergadering bijeen. Met het 
landelijk bestuur werd in verband 
met de coronacrisis geen 
gezamenlijke vergadering belegd.  

Aandachtspunten in het verslagjaar 
Het conventsbestuur heeft zich onder 
andere met de volgende onderwerpen 
bezig gehouden: 

1. Gezamenlijk bijtanken met de voorgangers van de VVP; in het najaar van 2019 heeft dit 
plaatsgevonden in Mennorode met als thema “Heilige Humor”. 

2. Het nastreven van goede verhoudingen in de vereniging tussen enerzijds de voorgangers 
en anderzijds de algemeen secretaris en het landelijk bestuur. Dit is gelukt, de 
samenwerking van het Conventsbestuur met het landelijk bestuur, de algemeen 
secretaris en de bureaucoördinator werd in het verslagjaar door het conventsbestuur  

 als harmonisch en productief ervaren. 
3. Het bevorderen en intensiveren van het contact tussen de voorgangers onderling. In 

verband hiermee werd door de zorg van Tom Mikkers een Whatsapp-groep van de 
voorgangers in het leven geroepen die tijdens de coronacrisis goede diensten heeft 
bewezen voor het uitwisselen van de digitale diensten die de voorgangers verzorgden. 

 

Activiteiten 
Naast het tweedaagse bijtanken in Mennorode in oktober 2019 werd een eendaags 
bijtanken in het voorjaar van 2020 gehouden in de Horst in Driebergen met als thema: 
hoe open durven wij te zijn als voorgangers als het gaat om gevoelige issues in de 
maatschappij en vernieuwing van het vrijzinnig geloven.  
Het vrijzinnig platform was ter vergadering met enige vertegenwoordigers aanwezig en 
overlegde met de negen aanwezige voorgangers over de wijze waarop vrijzinnigen zich 
meer op de (publieke) kaart zouden kunnen zetten.  
Ook was er een informele ontmoeting met enkele leden van het landelijk bestuur. 
 
Johan de Wit (voorzitter/secretaris a.i.) 
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Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg VPSB 
De VPSB verstrekt jaarlijks subsidies voor projecten in de vrijzinnige sfeer in het algemeen en 
voor ouderen in het bijzonder. Het grootste deel van de ondersteuning komt terecht bij de 
partnerorganisaties Vrijzinnigen Nederland (in de vorm van de subsidie ouderenpastoraat en de 
subsidie materiële voorzieningen voor afdelingen) en bij de Stichting Allegoeds. Daarnaast 
verstrekt de VPSB subsidie aan landelijke projecten van Vrijzinnigen Nederland en overige 
projecten met een vrijzinnig karakter. De VPSB heeft een beleidsplan vastgesteld voor de 
periode 2020-2024 en dat is in te zien via de website van Vrijzinnigen Nederland. 
 
Wendelmoet Koek-Faber 
 

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 
Het bestuur van het ISK komt in de regel jaarlijks 6 
keer bijeen. Dat is dit jaar niet gelukt vanwege de 
virus uitbarsting. Er wordt gesproken over wat er 
aan het Liedboek 2013 is toe te voegen.  
Dat is allereerst het Liedboekcompendium. 
Daarin wordt van elk lied informatie gegeven over 
de dichter, de componist en over het lied zelf. 
Digitaal is dit naslagwerk door iedereen te 
gebruiken: www.liedboekcompendium.nl 
 
Degenen die meer willen weten over het Liedboek 
kunnen terecht op de volgende sites:.  

• www.kerklied.net 
• www.liedboek.nl 
• Liedboek Online 

 
Er is nog een aantal werkgroepen bezig, t.w.: 
1.  Liedboekdagen/nieuwe liederen: Liedboekdagen staan - naast het opdoen van inspiratie voor 

het gebruik van het Liedboek - in het teken van een doorgaande ontwikkeling van de nieuwe 
liederen. Er is een zeer geslaagde liedboekdag geweest; dat vraagt dus om herhaling. 
Daarnaast kunnen nieuwe kerkliederen worden opgestuurd naar deze werkgroep. 

 
2.  De werkgroep Psalmen buigt zich samen met de Stichting De Nieuwe Psalmberijming over 

nieuwe berijmingen. De groep denkt aan een bundel met 100 psalmen.  
 

3.   De werkgroep communicatie heeft zich gestort op het opnieuw opzetten van de website.  
 Men wil werken met rubrieken gekoppeld aan foto’s en een platform zijn.  
 Duidelijkheid is het belangrijkste item: het gaat om ‘wie, wat, waar is de ISK’. 
  De opbouw van Liedboek 2013 is daarbij van groot belang. 

In herinnering wil ik nog noemen de bijeenkomst op 1 november 2019 met de aangesloten 
kerken. Dat was een waardevolle bijeenkomst, met een boeiende lezing en een sfeervolle 
afsluiting in de kapel van de Bergkerk in Amersfoort. Jammer dat de Vrijzinnigen verstek lieten 
gaan. Maar er waren meer afzeggingen, waardoor de belangstelling minimaal was. Toch dragen 
de kerken ook hun verantwoordelijkheid voor het werk van de ISK. Zo zou in de opleiding tot 
predikant/voorganger de praktijk van het kerklied meer aandacht kunnen krijgen.  
Het werk van de ISK is en blijft belangrijk, die niet zonder de inbreng van het vrijzinnige geluid 
kan worden voortgezet. 
 
Harry Schram 

https://www.liedboekcompendium.nl/
http://www.kerklied.net/
http://www.liedboek.nl/
http://www.liedboek.nu/site/nl/home/Default.aspx
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Stichting landelijk IKOS  

Dit jaar werd gekenmerkt door bestuurswisselingen.  
In de loop van het najaar 2019 traden drie nieuwe bestuursleden aan:  
de dames G. Geluk-Westerman, J. van der Heide en S. de Ruiter. Per 1 juli 2020 nam  
mw. G. Geluk- Westerman het voorzitterschap van  mw. M.E. Rosen Jacobson-van Dam over  
en als secretaris is per 1 maart benoemd mw. M. Hurrellbrinck.  
Er moest vanaf 1 maart een weg gevonden bij het inwerken van de nieuwe bestuurders , die ook 
een andere taak kregen, vandaar dat er vanaf die datum online vergaderd werd, dat gelukkig 
steeds beter gaat.  Helaas moest in december het besluit genomen worden het project Kom in 
de Kring (een project voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs) af te blazen wegens het 
terugtrekken van de redacteur. Inmiddels zijn met de redactie van IKOS onderwijs plannen 
ontwikkeld om  dit project zelf te ontwikkelen en te integreren in IKOS-onderwijs. Ook afgelopen 
jaar had IKOS regelmatig overleg met Centrum Godsdienstig Vormings Onderwijs (PCGVO). 
Voornaamste gesprekspunt was het opzetten van een database waarop de bij PCGVO  gebruikte 
methoden zullen staan. Per 1 september is er een nieuwe bestuursstructuur bij PCGVO en 
tevens per 1 september is dr. J. van Doleweerd benoemd tot lector Godsdienstig 
Vormingsonderwijs. 
 
Maaike Rosen Jacobson-van Dam  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO)  
De NVO wil zich niet verbinden met één van de denominaties. Met de website Zinweb 
willen we een platform bieden om de vrijzinnigheid in den brede te verbinden.  
De redacteur is echter gestopt met haar werkzaamheden. Sindsdien wordt de website niet 
meer bijgehouden. Om met name de jongeren te bereiken is een project gestart om 
vrijzinnige podcasts te ontwikkelen. Dit is in de geest van de oude NVO. Podcasts zijn erg in, 
er is een toenemende belangstelling voor. In de loop van de afgelopen zomer zijn een vijftal 
proef-podcasts gemaakt die uitgezet zijn bij de doelgroep en enige deskundigen. Op basis 
van hun bevindingen beslissen we over een vervolg. 
 
Feiko Prins 
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Humanistische Alliantie 
Het is verheugend dat Vrijzinnigen Nederland recent lid is geworden van de Humanistische 
Alliantie, een in het beleidsplan 2016-2020 opgenomen voornemen.  
Verheugend omdat, waar Vrijzinnigen Nederland waarnemend lid is van de Raad van Kerken in 
Nederland, het lidmaatschap van de Humanistische Alliantie recht doet aan de heerlijke 
verscheidenheid die onze levensbeschouwelijke vereniging kenmerkt.  
Het gaat ook om een verbintenis met werkelijk gelijkgestemden: binnen het Humanistisch 
Verbond onderschrijft men een ‘inclusief humanisme’ waarbinnen religieus humanisme een 
plaats heeft. Men beschouwt de visie op het Humanisme als zou het ‘antireligieus’ zijn als 
ouderwets.  
De samenwerking helpt de Humanisten hun positie naar buiten te verduidelijken, net zoals hij 
ons daarbij helpt. Men onderkent de gezamenlijke historisch-culturele wortels van het 
Humanistisch en het Vrijzinnig denken. Men hoopt van elkaar te leren: is dat niet ook het 
adagium van de Vrijzinnigen? 

 
Een voor ons interessante 
ontwikkeling is het initiatief  
van het Humanistisch Verbond  
om te komen tot een 
Platform religieus-humanisme.  
Een eerste verkennende 
bijeenkomst vond plaats op  
22 oktober 2019 en een tweede 
maal kwamen vertegenwoordigers 
van de deelnemende organisaties 
bij elkaar op 15 januari 2020.  
Het betrof tot nu toe het 
Humanistisch Verbond, het 
Apostolisch Genootschap, de 
Federatie van Alevitische 
Gemeenschappen (Hak Der), de 
Vrijplaats (Den Haag; het Modern 
Beraad), de Vrije Gemeente in 
Twente en Vrijzinnigen Nederland.  

                Men kwam tot de conclusie dat  
                samenwerking het best geïnitieerd 

                          kan worden door het samen 
                                                                                                         organiseren van een concrete 
activiteit, waarbij gekozen werd voor een bijeenkomst in oktober, de maand van de 
duurzaamheid.  Helaas kwam toen Corona ertussen en is er geen verdere activiteit meer 
mogelijk geweest. Hopelijk verandert die situatie spoedig. 
 
Binnen Vrijzinnigen Nederland zouden wij willen nagaan welke mogelijkheden we zien om 
binnen dit verband met derden samen te werken. Tot nu toe zijn alleen Wies Houweling en 
Henri Stroband bij het overleg betrokken geweest. Het zou fijn zijn als we een groepje zouden 
kunnen vormen van vrijzinnigen die zich aangetrokken voelen tot een beweging naar buiten als 
deze. Op 15 januari 2020 kwam naar voren dat het belangrijke is dat ook jongeren meedoen. 
Zij kunnen, maar ook ieder ander die dit leest en interesse heeft kan, zich melden bij het 
landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland. 
 
Henri Stroband  
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4. Samenstelling besturen 

landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland 2019-2020 
C.M. (Ineke) Jacobsen Jensen   voorzitter tot 22 september 2019, Haarlem 
D. (Diederik) von Meyenfeldt  secretaris a.i. en voorzitter vanaf 21 september 2019, 

Bilthoven 
H. (Harry) Rijken    penningmeester, Lunteren 
J.M. (Jaap) Groenhof   Bilthoven 
J.L.P. (Paul) Thorissen   Voorburg 
J. (Johan) de Wit   op voordracht van het Convent van Voorgangers 

Conventsbestuur 
J. (Johan) de Wit    voorzitter en secretaris, Andijk 
J. (Jarek) Kubacki    lid, Leiden 
I.M. (Ivo) de Jong    lid, Pernis 
 

Vertegenwoordigingen (naar de stand op 31-8-2020) 
St. Allegoeds   vacature 
Vrijzinnige Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) 

W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber,  voorzitter 
D. (Diederik) von Meyenfeldt 

Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVO 
   F.W. (Feiko) Prins 
Raad van Kerken (geassocieerd lid) 
   L.J. (Wies) Houweling, primus 
   J. (Johan) de Wit, secundus 
International Association for Religious Freedom  (IARF) 
   Nederlandse ledengroep, vacature 
Landelijke Stichting IKOS,  

vacature 
Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs 
   mevrouw E. Vink  
   (voor de vrijzinnigheid) 
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) 
   L.J. (Wies) Houweling 
CIO-O   L.J. (Wies) Houweling 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 
   H. (Harry) Schram 
ICUU 
   L.J. (Wies) Houweling 
Zin in Opvoeding 
   L.J. (Wies) Houweling 
Humanistische Alliantie 
   L.J. (Wies) Houweling 
   H. (Henri) Stroband 
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Afdelingen Vrijzinnigen Nederland 
Amerongen/Leersum  (Rijnkapel) 
Apeldoorn  (Regentessekerk) 
Arnhem   
Baarn  (Witte Kerkje) 
Bennekom  (Ontmoeting) 
Bilthoven (Woudkapel) 
Brielle  
Brummen  (IJsselstreek) 
Dedemsvaart 
Doorn  (Ludenkapel) 
Driebergen  (Parklaankapel) 
Harderwijk  (Centrum de Zin) 
Hardinxveld (Kerk met de Beelden) 
Hattem e.o. 
Heerde e.o. (Julianakerk) 
Hilversum  (De Kapel) 
Huizen  (De Engel) 
Laren/Blaricum en Weesp 
Lunteren  (Het Witte Kerkje) 
Maarssen/Breukelen  (Wilheminakapel) 
Midden-Drenthe  (De Stroming in Beilen) 
Naarden/Bussum  (Majellakapel in Bussum) 
Oost-Twente 
Oud-Beijerland  (Hoeksche Waard) 
Renkum  (Rijnkapel) 
Rhenen (De Vlam) 
Rijssen (Aan de Regge) 
Rotterdam 
Schiedam  (Westvestkerk) 
Soest (Rembrandtkapel) 
Tholen 
Varsseveld e.o. (De Eendracht) 
Veenendaal  (Het Venster) 
Velp e.o.  (De Sprang) 
Voorburg/Sassenheim/Lisse  (De Hoeksteen) 
Wageningen (Arboretumkerk) 
Wassenaar  
Westerkwartier 
Woubrugge/Nieuwveen 
Zeist  (Walkart) 
Zuid-Kennemerland (De Kapel Bloemendaal) 
 
 
 
 
 
 
Voor de aantallen leden, begunstigers  
en vrienden verwijzen wij u naar  
bijlage b bij het financiële jaarverslag. 

 

 
 
   Paulus Borstraat 37 

3812 TA Amersfoort 
tel: 033-4689000 
www.vrijzinnigen.nl 
email: bureau@vrijzinnigen.nl 
Twitter Vrijzinnigen_nl 
Facebook Vrijzinnigen Nederland 
  
 
 
Vormgeving 
H. op den Dries 
Ontwerpstudio Driesign, Zutphen 
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