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Beste leden, vrienden, aspirant-leden, donateurs en belangstellenden, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021.  
Het verslag geeft een goed beeld van de activiteiten van de landelijke 
vereniging in het afgelopen jaar. 

Evenals vorig jaar werden onze activiteiten in grote mate beïnvloed 
door de beperkingen die ook ons werden opgelegd vanwege het 
Covid-19 virus. Activiteiten die we gehoopt hadden te organiseren, 
konden geen doorgang vinden; de uitgestelde lustrum viering werd 
daarom definitief afgelast. In de gesprekken die we dit jaar met de 
afdelingen hebben gehouden, blijkt dat iedereen met datzelfde 
probleem heeft geworsteld maar toch in staat is geweest het contact 
met de leden te blijven onderhouden. Een essentieel onderdeel van 
onze activiteiten is het elkaar ontmoeten en dat hebben we ondanks 
de video bijeenkomsten en nieuwsbrieven ook afgelopen jaar 
moeten missen. In het kader van een nieuw 5-jarenplan van de 
vereniging  vindt er overleg met de lokale verenigingen afdelingen 
plaats waarin onze toekomst aan de orde komt. In het lopende jaar 
verwachten we het plan te kunnen vaststellen.  

 
 
Diederik von Meyenfeldt 
voorzitter 
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JAARVERSLAG     2020-2021 
 
 

Het verenigingsjaar 2020-2021 van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland is 
weer voorbij. We besteden aandacht aan wat er allemaal speelde in dit jaar bij het 
landelijk bestuur, bureau en lokale afdelingen. We beschrijven op welke manier 
invulling is gegeven aan de ondersteuning van de afdelingen en het versterken van het 
vrijzinnig gedachtegoed.  
 
Ook dit jaar stond in het teken van de Covid-19 pandemie. We werden allemaal 
beperkt in onze manier van samenkomen en allerlei activiteiten moesten worden 
afgezegd of vonden online plaats. Zoom, Teams en andere online platformen werden 
gebruikt om elkaar te zien en te spreken. Niet altijd even plezierig en het kwam de 
communicatie ook niet altijd ten goede. 
 
De vele creatieve initiatieven van de lokale besturen en voorgangers waren 
hartverwarmend. Nu augustus 2021 is door vaccinatie en versoepelingen weer meer 
mogelijk en het is fijn te zien hoe de lokale besturen hier op inspringen. 
 
In dit verenigingsjaar heeft Wies Houweling aangegeven te willen stoppen als 
algemeen secretaris van Vrijzinnigen Nederland. Wel zal zij in de toekomst enkele 
inhoudelijke projecten begeleiden voor de vereniging.  
Wij danken Wies voor haar vele jaren (12,5) werk voor onze organisatie en hopen de 
komende jaren van haar expertise gebruik te kunnen maken. 
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Ondersteuning 
 
  Lokale verenigingen 

Er waren intensieve contacten met enkele verenigingen over opheffen, verkoop 
gebouw en aanstellingen van voorgangers.  
Lunteren en Baarn hebben een nieuwe inspirator c.q. voorganger gevonden. In 
Hilversum is afscheid genomen van Monika Rietveld en Peter Korver. Hilversum is er in 
geslaagd de vacatures te vervullen. In Hattem komt per 1 september een nieuwe 
voorganger. Met Schiedam en Rhenen zijn contacten geweest over het onderbrengen 
van de exploitatie van de gebouwen in een Stichting. In Schiedam is dat gerealiseerd. 
Rhenen is nog bezig met de voorbereidingen. In dit jaar is Maarssen gestopt en de 
Wilhelminakapel is verkocht. Met Soest en Baarn zijn gesprekken geweest over 
samenwerking. Helaas is dat niet gelukt. Soest is nu een opheffingstraject ingegaan. 
Daarbij ondersteund door het landelijk bestuur. Wel is in de regio Soest een nieuwe 
activiteit gestart onder de naam "Zin in Eemland" onder leiding van Evelijne Swinkels-
Braaksma en Susanne van der Sluijs. Ook Velp heeft dit jaar het besluit genomen om te 
stoppen. In juni, juli en augustus hebben de voorzitter en de bureaucoördinator een 
ronde gemaakt langs de lokale verenigingen om te spreken over de toekomst en het 
vernieuwde beleidsplan. De verenigingen die nog niet gezien zijn worden in de loop 
van het nieuwe jaar bezocht. De afdelingen Bennekom en Renkum voeren gesprekken 
over verregaande samenwerking. 

 
De vrijzinnige gereedschapskist 

  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. Dit jaar is de 
gereedschapskist uitgebreid met verschillende documenten over traktementen, de 
protocollen van de RIVM en het CIO inzake Covid-19 en is de nieuwe wet WBTR 
toegevoegd. 

 
Ondersteuning voorgangers 

We namen afscheid van Monika Rietveld en 
Peter Korver als voorgangers in Hilversum. Peter 
blijft nog werkzaam in Naarden-Bussum. In 
Hilversum zijn twee nieuwe voorgangers 
gevonden namelijk Akke-Clara Thimm-
Stelwegen en Elly van Kuijk-Spaans. Elly van 
Kuijk-Spaans is vanaf juli 2021 ook werkzaam in 
Baarn. Lunteren heeft Jaap Marinus als 
inspirator aangetrokken. In Hattem wordt 
afscheid genomen van Foekje Dijk en zal Anja 
van de Poppe haar opvolgen. Bilthoven nam 
afscheid van Pieter Lootsma. 
In dit verenigingsjaar hebben we helaas afscheid 
moeten nemen van enkele oud-voorgangers: 
Lauk Spelberg, Klaas Yntema, Anne van der 
Meiden, Teade Scholte, Jaap Euwema, Frans 
Brinkman en Christine Groot-Aris.  
Wij herdenken allen in dankbaarheid voor de inzet voor onze vereniging. 
Het landelijk bureau ondersteunde het bestuur van het convent van voorgangers met 
praktische zaken rondom Bijtanken en andere vragen. 
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Vrijzinnig gedachtegoed 
 

Vrijzinnig Platform 
In september 2020 verscheen het magazine over Diversiteit. Het sluitstuk van het 
Vrijzinnig Platform 2018-2020.  
In november 2020 is een nieuw platform van start gegaan. Jan-Joost Kessler, Jeannette 
den Ouden, Cor Noorlag en Henri Stroband hebben als onderwerp Duurzaamheid 
gekozen. Ineke Adriaansz heeft helaas haar lidmaatschap moeten opzeggen wegens te 
drukke werkzaamheden. Het platform is van start gegaan maar heeft er in de loop van 
het jaar voor gekozen pas echt met het onderwerp aan de slag te gaan als een fysieke 
ontmoeting mogelijk is. 

 
Jubileum  

De viering van het 150-jarig jubileum in de Ernst Sillem Hoeve, gepland op 6 juni 2020, 
was al verschoven naar 31 oktober vanwege Covid-19. Helaas het mocht ook dit jaar 
niet zo zijn om het 150-jarig bestaan te vieren. Wel hebben Maartje&Kine een prachtig 
jubileumlied geschreven met als titel 'De juiste woorden'. In de Algemene Vergadering 
van november 2020 brachten zij het ten gehore via Zoom. 

 
  Blogs 

Wouter Blokhuis, Klaas Douwes, Ivo de Jong, Johan de Wit, Jarek Kubacki, Aries van 
Meeteren en Wies Houweling schreven diverse blogs, columns en boekrecensies voor 
onze website en de nieuwsbrief.  

 
Vrijzinnige Academie 

Er is een begin gemaakt met de Vrijzinnige Academie. Een brainstorm groep is enkele 
keren bij elkaar gekomen via Zoom en de contouren worden steeds helderder. In het 
nieuwe jaar hoort u er meer van. 

 
Zielsplekken 

Ook dit jaar heeft dit project geen doorgang gevonden. Er wordt gekeken hoe men hier 
verder mee wil gaan. 

 
  
  



 

Jaarverslag 2020-2021 
7 

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.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Overleg van functionarissen en voorzitters van vrijzinnige organisaties 
Helaas was er in dit verenigingsjaar geen overleg met de secretarissen van 
Doopsgezinden, VVP, Remonstranten en Apostolisch genootschap.  

 
Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) 

Onze vereniging is al sinds de oprichting aangesloten bij het interkerkelijk contact in 
overheidszaken (CIO). De voorzitter heeft verschillende bijeenkomsten via Zoom 
bijgewoond. Het CIO heeft vele contacten gehad met de regering over de Covid-19 
protocollen en de ANBI. Wij hebben deze gedeeld met de lokale verenigingen. 
 

Humanistische Alliantie  
De Humanistische Alliantie kwam ook via Zoom bijeen. Doordat Wies Houweling is 
gestopt als algemeen secretaris is er nu een vacature in de Alliantie namens 
Vrijzinnigen Nederland. 

 
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.  
De organisatie van de diners pensants is ook dit verenigingsjaar helaas gestopt 
vanwege de pandemie. 

 
Raad van Kerken  

De vergaderingen van de Raad zijn dit jaar bijgewoond door Wies Houweling. 
Verschillende bijeenkomsten vonden plaats via zoom. In de loop van het jaar heeft 
Johan de Wit de functie van Wies als primus overgenomen en is Ivo de Jong benoemd 
als secundus. 
 

ICUU en IARF 
Er is e-mailcontact geweest met beide organisaties. Het lidmaatschap van de IARF is 
beëindigd. 
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Een terugblik 
 

Algemene Vergaderingen 
In november 2020 en april 2021 hebben Algemene Vergaderingen plaatsgevonden  
via Zoom. Belangrijkste onderwerpen waren de nieuwe statuten en het beleidsplan.  
De nieuwe statuten werden in april aangenomen. Op voorstel van de vergadering zal 
het beleidsplan verder worden aangescherpt.  

 
Bureau 

Wies Houweling en Elsbeth Goettsch werkten veel thuis in dit verenigingsjaar.  
In mei is Wies met sabbatical gegaan en per 1 augustus zal zij 16 uur beschikbaar zijn 
voor inhoudelijke projecten.  

 
Bestuur 

Het bestuur verwelkomde Janny Bakker-Klein in november 2020.  
In april 2021 heeft Paul Thorissen zich teruggetrokken uit het landelijk bestuur. 
 

Communicatie 
Er is een stijgende lijn in de bezoeken op www.vrijzinnigen.nl te zien.  
Het gestelde doel van 3.000 unieke bezoekers over 2021 is inmiddels bereikt.  
 
Mensen bereiken de 
website via social media, 
de nieuwsbrief en via een 
directe link.  
Facebook bereikte 
maandelijks gemiddeld 
3.107 mensen en heeft 
677 volgers. Instagram 
bereikte gemiddeld 1.110 
mensen en het aantal 
volgers was 291. Bij 
LinkedIn steeg het aantal 
volgers van 91 naar 111 
en het bereik was 
gemiddeld 246 personen. 
Bij Twitter was het aantal 
volgers 927 en werden 
gemiddeld 5.735 mensen 
per maand bereikt. Al 
met al is er een stijgende 
lijn te zien in de landelijke 
sociale media. 
 
Op de website is vooral belangstelling voor de blogs en de recensies. Op social media 
zijn recensies, blogs, intern nieuws, actualiteit, gedichten en quotes de onderwerpen 
die veel bereik krijgen. 
 

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

In de loop van het jaar 
september 2020/september 
2021 vonden voor zover 
bekend de volgende mutaties 
in het voorgangersbestand 
plaats: 
Monika Rietveld en Peter 
Korver beëindigden hun 
voorgangerschap in Hilversum, 
Peter Korver blijft nog 
werkzaam voor Naarden-
Bussum. Hilversum stelde 
twee nieuwe voorgangers aan, 
Akke-Clara Thimm-Stelwegen 
en Elly van Kuijk-Spaans, 
laatstgenoemde via 
remonstranten. Zij is vanaf juli 
2021 ook werkzaam in Baarn.  
Lunteren heeft Jaap Marinus als inspirator aangetrokken met ingang van september 
2021. In Hattem werd afscheid genomen van Foekje Dijk. Anja van de Poppe heeft haar 
opgevolgd in september 2021. Pieter Lootsma vertrok als voorganger in Bilthoven. 
In het verslagjaar moesten we helaas afscheid nemen van enkele oud-voorgangers. 
Lauk Spelberg, Klaas Yntema, Anne van der Meiden, Teade Scholten, Jaap Euwema, 
Frans Brinkman en Christine Groot-Aris. Wij herdenken ze in dankbaarheid voor de 
inzet voor onze vereniging. 
 
In september 2021 waren 28 voorgangers/inspirators werkzaam voor de diverse 
afdelingen.  

 
Conventsbestuur 

Per 1 september 2021 bestond het conventsbestuur uit Johan de Wit, Ivo de Jong en 
Jarek Kubacki. Dit bestuur werd in het vervullen van zijn werkzaamheden intensief 
ondersteund en bijgestaan door het Landelijk Bureau van de vereniging. 
Het conventsbestuur kwam in het verslagjaar driemaal in (zoom)vergadering bijeen. 
Met het Landelijk Bestuur werd geen gezamenlijke vergadering belegd in verband met 
de coronacrisis. Om dezelfde reden vond geen bijtanken plaats in oktober 2020 en 
werd het eendaagse bijtanken in 2021 eveneens afgelast. 

 
Aandachtspunten in het verslagjaar 

Het conventsbestuur heeft zich onder andere met de volgende onderwerpen bezig 
gehouden: 

  1. Samenwerking met de voorgangers van de VVP. Deze samenwerking resulteerde in 
het voornemen om de bijtankdagen gezamenlijk te organiseren. In 2020 kon dit geen 
doorgang vinden (Corona). Zodra de situatie weer normaal is, zal de samenwerking op 
dit punt worden gecontinueerd. 
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  2. Het nastreven van goede verhoudingen in de vereniging tussen enerzijds de 
voorgangers en anderzijds de het Landelijk Bestuur. Op dit punt konden in verband 
met Corona nog geen concrete stappen worden gezet. 

  3. In verband met de ontstentenis van Wies Houweling werd overleg gepleegd met 
het Landelijk Bestuur over de vraag of voorgangers het Landelijk Bureau kunnen 
ondersteunen door het aanleveren van content voor de publicaties van het Bureau 
Hierover werden constructieve afspraken gemaakt. 
 

Activiteiten 
De voortdurende Coronacrisis verhinderde het organiseren van activiteiten. 
 
Johan de Wit (voorzitter/secretaris h.t) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg VPSB 
Sinds 16 juni 2021 is de VPSB niet langer de Vrijzinnig Protestantse Stichting voor 
Bejaardenzorg. De afkorting staat nu voor Vrijzinnig Protestantse Stichting voor 
behoud en vernieuwing van het vrijzinnig gedachtegoed. De naamswijziging is 
onderdeel van een ingrijpende reorganisatie van de VPSB. 
Nadat het bestuur geconstateerd had dat naast subsidie toekenning aan Vrijzinnigen 
Nederland en Stichting Allegoeds er in de afgelopen jaren weinig projecten waren die 
voor subsidieverlening in aanmerking kwamen, rees de vraag wat het doel van de 
stichting in de toekomst zou moeten zijn.  
De stichting heeft daarop een voorstel gedaan aan de belanghebbenden in de 
stichting, de stichting Allegoeds en Vrijzinnigen Nederland waarbij de stichting 
Allegoeds afzag van haar betrokkenheid bij de stichting in ruil waarvoor zij een deel 
van het vermogen van de stichting kreeg toegedeeld; de VPSB heeft vervolgens haar 
doelstellingen zodanig gewijzigd dat zij zich in de toekomst zal richten op vrijzinnige 
activiteiten. Het bestuur van Vrijzinnigen Nederland en de Raad van Toezicht van de 
Stichting Allegoeds zijn vervolgens met het voorstel akkoord gegaan. 
De VPSB beraadt zich nog op welke wijze en voor welke activiteiten zij haar vermogen 
zal inzetten. 
 
Wendelmoet Koek-Faber 
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Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 
Het liedboekcompendium 

Dit project had financieel een looptijd 
van drie jaar, maar is uitgelopen.  
Het compendium biedt voorgangers, 
kerkmusici en geïnteresseerden 
relevante achtergrondinformatie ten 
dienste van optimaal gebruik van het 
liedboek. Bevordering van de kennis 
omtrent het kerklied is volgens de 
statuten een kerntaak.  

 

Andere projecten 
Psalmen 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
psalmenuitgave met 100 psalmen.  
Vraag was steeds of deze psalm 
geschikt is voor gemeentezang? Er zijn 
andere leefkringen waarin dit soort muziek kan functioneren.  
Er wordt speciaal aandacht gevraagd voor antwoordpsalmen, omdat deze vorm niet  
in het Liedboek voorkomt. Het is de bedoeling dat deze uitgave in 2021 uitkomt. 
 

Liedboek en corona 
De maatregelen vanwege corona vormen een aanslag op gemeentezang. Hoe kan de 
ISK hierop inspelen? De opnames van liederen in het compendium lijken onvoldoende 
bekend. Veel gemeenten streamen willekeurig liederen in online kerkdiensten.  
Het voorstel is over deze thematiek in gesprek te gaan met de deelnemende kerken.  
 

Discussie over een lied  
In 2020 was er ophef over lied 737, omdat het moderamen van de PKN  
de liedtekst wilde aanpassen. Het lied is gebaseerd op een 16e eeuwse tekst. 
Grappig vond ik dat het ter sprake kwam. Ik had al eens ingebracht  
dat ik vanuit de vrijzinnigheid mij niet in bepaalde teksten, maar ook niet in de  
omvang van bepaalde melodieën, kon vinden. 
Ik noem u een voorbeeldje: er zijn nog al wat liederen waarin God wordt  
aangeroepen om aanwezig te willen zijn, of iets van dien aard. Als je gelooft,  
dan is God altijd aanwezig. Ik wil het gesprek voeren over je persoonlijke geloof 
in de groep en daarmee de vragen die dat oproept.  
Maar ook het gesprek over de omvang van bepaalde liederen. Vaak zijn zij 
muzikaal gezien te hoog geschreven. De psalmmelodieën gingen niet verder  
dan tot "d". Die hadden een leidraad moeten zijn voor de toenmalige commissie.  
Het was niet bespreekbaar. 
Toch is het goed dat wij als Vrijzinnigen Nederland blijven deelnemen aan de ISK, 
niet alleen vanwege de deskundige groep, maar ook dat deze groep waakt  
over een belangrijk geestelijk erfgoed.  
 
Harry Schram 
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Raad van Kerken in Nederland 
Opmerking vooraf 

Namens Vrijzinnigen Nederland woonden Wies Houweling en Johan de Wit als primus 
resp. secundus de plenaire vergaderingen van de Raad bij. Wies legde in april 2021 
haar taak als primus neer, waarna Johan als primus fungeerde. Aan de Raad is 
medegedeeld dat de deelname aan de vergaderingen door Johan als primus wordt 
bestendigd en Ivo de Jong secundus zal zijn. 
 
 

 
 

Vergaderingen van de Raad 
In het verslagjaar kwam de Raad 8 keer bijeen via zoom. Daarnaast werd een heidag 
belegd in september 2020. 
 

Besproken onderwerpen 
De Raad behandelde in het verslagjaar naast de vaste voorgeschreven onderwerpen 
zoals het vaststellen van de begroting en de jaarrekening onder andere de volgende 
onderwerpen: 
- schuldbelijdenis van de kerken ten aanzien van hun handelen en nalaten jegens de  
slachtoffers van de holocaust 
- voortgaande discussie over identiteit 
- herziening bijbelvertaling 2004, definitieve tekst herziening verwacht in oktober 2021 
- vaststelling beleidsplan 2021-2024 
- uitspraak van de Raad over tien jaar geweld tegen homoseksuelen 
- vaststelling beleidsplan vluchtelingen 
 
Voorzitterschap en secretariaat 
De taak van voorzitter van de Raad werd vervuld door drs. Geert van Dartel en 
Christien van Crouwel als secretaris. 
 
Johan de Wit 
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Stichting landelijk IKOS  
Het lidmaatschap van het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken( het IKOS) is beëindigd; 
Binnen de vereniging was er te weinig animo om de band met de stichting te 
continueren. 
 

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. 
Het bestuur van de NVO beraadt zich over de toekomst van de stichting. Er is nog enig 
vermogen dat we zo nuttig mogelijk willen inzetten voor communicatieprojecten 
vanuit de vrijzinnigheid. 
 
Feiko Prins 
 

Humanistische Alliantie 
Door een vacature is er geen verslag. 
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Besturen, vertegenwoordigingen en afdelingen 
 

Samenstelling landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland 2020-2021 
D. (Diederik) von Meyenfeldt voorzitter en secretaris a.i., Bilthoven 
H. (Harry) Rijken   penningmeester, Lunteren 
J.M. (Jaap) Groenhof  Bilthoven 
J. (Janny) Bakker-Klein  Huizen 
J.L.P. (Paul) Thorissen  Voorburg (tot 24 april 2021) 
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 31-8-2021) 

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) 
J. (Johan) de Wit    primus 

   I.M. (Ivo) de Jong   secundus 
Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs 

mevrouw E. Vink    (voor de vrijzinnigheid) 

Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken CIO 
 D. (Diederik) von Meyenfeldt  Bilthoven 

CIO-O 
  Vacature 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied 
ISK 
  H. (Harry) Schram 
ICUU 

P. (Paul) Rasor 

Zin in Opvoeding 
E. (Elsbeth) Goettsch a.i. 

Humanistische Alliantie 
 vacature 
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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  (Parklaankerk) 
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  (opgeh. 1 sept. 2021)  
Midden-Drenthe  (De Stroom in Beilen) 

Naarden/Bussum  (Majellakapel) 
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/S’nheim/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. 
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