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

Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022.  
Het verslag geeft een goed beeld van de activiteiten  
van de landelijke vereniging in het afgelopen jaar.  

 
Diederik von Meyenfeldt 
voorzitter 
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JAARVERSLAG     2021-2022 
 
 

Het verenigingsjaar 2021-2022 van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland is 
weer voorbij. We besteden aandacht aan wat er in dit jaar allemaal speelde bij het 
landelijk bureau, het bestuur en de lokale afdelingen. We beschrijven op welke 
manier invulling is gegeven aan de ondersteuning van de afdelingen en het 
versterken van het vrijzinnig gedachtegoed.  
 
Terwijl de versoepelingen van de Covid-19-pandemie het verenigingsleven weer op 
gang bracht, werden we ruw wakker geschud door de oorlog in Oekraïne. Vele 
vluchtelingen zochten een veilig heenkomen in Nederland geholpen door 
organisaties en particulieren. Helaas is er nu in augustus nog geen zicht op vrede. 
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Ondersteuning 
 
  Lokale verenigingen 

Er waren intensieve contacten met enkele verenigingen over opheffen, verkoop 
gebouw en aanstellingen van voorgangers.  
In Apeldoorn is men zich aan het beraden hoe om te gaan met de opheffing van de 
Remonstrantse Gemeente Apeldoorn en het aandeel van die gemeente in de 
Regentessekerk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. 
De afdeling Soest is bezig met het opheffingsproces. Er is een koper voor de 
Rembrandtkapel gevonden. Nu is het afwachten op een vergunning van de gemeente 
Soest voor de definitieve overdracht. 
De afdelingen Arnhem en Dedemsvaart zijn ook een opheffingsproces ingegaan dat 
pas in het volgende verenigingsjaar beslag zal krijgen. 
In Rhenen en Schiedam zijn de exploitatie van het gebouw overgenomen door een 
stichting, zodat de onderhoudslasten voor de afdelingen verminderen.  
 
In Hattem is afscheid genomen van Foekje Dijk en is Anja van der Poppe haar 
opgevolgd. In het naburige Heerde is Ineke Adriaansz met emeritaat gegaan en heeft 
Jasper van der Horst haar taak overgenomen. 
De afdeling Tholen heeft een nieuwe voorganger in Richard van der Keur, nadat Maja 
Nieuwenhuis te kennen had gegeven te willen stoppen. 
Madelief Brok is de nieuwe inspirator in de Woudkapel in Bilthoven. 
 
In dit verenigingsjaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van enkele oud-
voorgangers: Christine Groot-Aris, Anneke Polling-Wichers en Eric Cossee.  
Wij herdenken hen in dankbaarheid voor de inzet voor onze vereniging. 
Het landelijk bureau ondersteunde het bestuur van het convent van voorgangers met 
praktische zaken rondom Bijtanken, de inspiratieochtend en andere vragen. 
 
 

 
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.  
Dit jaar is de gereedschapskist 
uitgebreid met verschillende 
documenten over traktementen, 
eisen beleidsplan ten behoeve van 
de ANBI, de protocollen van de 
RIVM en het CIO over Covid-19. 
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Vrijzinnig gedachtegoed 
 

Vrijzinnig Platform 
Het platform bestaat uit Cor Noorlag, Henri Stroband en Renze Holwerda, aangevuld 
met Janny Bakker en Diederik von Meyenfeldt namens het bestuur. Zij hebben 
gekeken hoe om te gaan met het onderwerp Duurzaamheid. Er is een mooie serie 
gesprekken opgenomen met jongeren die in het volgend verslagjaar wordt gedeeld 
met de afdelingen en voorgangers. 

 
Inspiratieochtend  

Het Convent van Voorgangers heeft 
op 14 mei een Inspiratieochtend 
georganiseerd in de Woudkapel in 
Bilthoven.  
Al was de groep klein,  
iedereen genoot van de lezing van 
prof.dr. Henny L.G.M. Lamers 
‘Samen op weg door het heelal’.  

 
  Blogs 

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

 
Magazine Jong van Geest 

In oktober 2021 verscheen er weer een nieuw magazine van Vrijzinnigen Nederland, 
Jong van geest. Een magazine voor ‘vrijdenkers en zinzoekers’. Dit keer een editie niet 
alleen vóór maar vooral ook dóór jongvolwassenen tussen de 25 en 40 jaar. Naast 
hoofdredacteur Franck Ploum en eindredacteur Richard van der Keur kreeg de redactie 
daarom nu versterking van Loïs Franx, Babette Weel-Engelgeer en Jaap Marinus. 
Samen maakten zij een glossy blad met (interview)artikelen als ‘Muziek van waarde’, 
‘De uitdaging van ouders van nu’ en ‘Anders leven – Verwondering over het 
alledaagse’. Het magazine werd per post toegestuurd naar alle leden van Vrijzinnigen 
Nederland en – op aanvraag – naar de afdelingen in het land.  
 

De Vrijdenkers 
Het project De Vrijdenkers (eerder met de naam de Vrijzinnige Academie) ging begin 
maart van start. Een redactie onder leiding van Wies Houweling en Rudolf Polderman 
verzorgt de website http://www.devrijdenkers.nl. 

 
Zielsplekken 

Ook dit jaar heeft dit project geen doorgang gevonden voornamelijk vanwege Covid-
19. Er wordt gekeken hoe men hier verder mee wil gaan. 

 
 

http://www.devrijdenkers.nl/
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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.  
Ook hier heeft Covid-19 een rol gespeeld. 

 
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 heeft als thema duurzaamheid en namens Vrijzinnigen 
Nederland probeert Henri Stroband de alliantie te steunen in het voor het voetlicht 
brengen van dit thema. 
 

Stichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed (SSVG) 
Er is weinig contact geweest met het bestuur van de SSVG.  
Wel zijn er gesprekken geweest met de hoogleraar, prof. Laurens ten Kate. 

 
Raad van Kerken  

De vergaderingen in dit verslagjaar zijn bijgewoond door zowel Johan de Wit als  
Ivo de Jong. Halverwege het jaar is Ivo de Jong primus geworden en Johan de Wit als 
secundus. 
 

ICUU en IARF 
Er is e-mailcontact geweest met beide organisaties. Het lidmaatschap van de IARF is, 
zoals eerder al aangekondigd, beëindigd. 
 

Zin in Opvoeding 
De structuur is in dit jaar gewijzigd. De redactieraad is opgeheven en de stuurgroep is 
uitgebreid. De website loopt goed en krijgt veel bezoekers. 
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Een terugblik 
 

Algemene Vergaderingen 
Op 20 november 2021 heeft de Algemene Vergadering plaatsgevonden via Zoom. 
Belangrijkste onderwerp was het beleidsplan 2022-2026.  

 
Bureau 

Er zijn dit jaar geen veranderingen geweest in de samenstelling. Wies Houweling is 
voor 16 uur per week aan het bureau verbonden en Elsbeth Goettsch voor 36 uur. 

 
Bestuur 

Johan de Wit heeft afscheid genomen van het landelijk bestuur. In opdracht van het 
Convent van Voorgangers heeft Ivo de Jong zijn plaats ingenomen. 
 

Communicatie 
Maandelijks wordt de digitale Nieuwsbrief verstuurd. Elke maand ontvangen de 
afdelingen een e-mail met een overzicht van de blogs en activiteiten om te gebruiken 
in hun eigen communicatiekanalen. De website wordt goed bezocht en heeft een 
bereik van 8915 bezoekers, en komt dus dicht bij het gestelde doel van 9000 
bezoekers. De sociale media krijgen ook voldoende aandacht, al heeft nog niet elke 
post het beoogde bereik. Op Facebook hebben we 651 volgers, op Instagram 348, 
LinkedIn 122 en op Twitter zelfs 953 volgers. Langzaam maar zeker gaan we vooruit. 
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Convent van voorgangers 
 
Conventsbestuur 

Gedurende het verslagjaar 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 de coördinator van het Landelijk Bureau van de 
vereniging. Het conventsbestuur kwam in het verslagjaar tweemaal in 
(Zoom)vergadering bijeen.  

 
Activiteiten 

Op 5 oktober 2021 heeft het 
conventsbestuur een bespreking 
belegd met enige leden van het 
Landelijk Bestuur. Daarbij kwam 
aan de orde dat het 
conventsbestuur van mening 
was dat de leden landelijk gezien 
wel behoefte zouden kunnen 
hebben aan een inspiratiedag. 
Onder auspiciën van het 
conventsbestuur is 
daadwerkelijk een Inspiratiedag 
georganiseerd. Deze vond plaats 
op zaterdag 14 mei 2022 in de 
Kapel in Bilthoven.  
De opkomst was niet overweldigend 
groot, maar de aanwezigen waren 
zeer te spreken over de opzet van 
de dag en het gebodene, onder 
andere een lezing van Prof. Lamers  
over wat ons overstijgt: …                             … het heelal. 
 
Met de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten werd het tweedaags bijtanken 
in Mennorode op 4 en 5 oktober 2021 georganiseerd. Thema: Stilte in een digitale  
wereld. De samenwerking met de VVP is goed bevallen en in de toekomst zullen de  
gezamenlijke bijtankdagen worden gecontinueerd. 

 
In verband met de ontstentenis van Wies Houweling werd al in 2021 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.  
De afspraken die hierover zijn gemaakt resulteerden in bijdragen van voorgangers in 
grotere mate dan voorheen. 
 
Johan de Wit 
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Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg VPSB 
In het fonds is tussen de twee belanghebbenden lange tijd overleg geweest over de 
vraag of samenwerking binnen het fonds zinvol is. De conclusie was dat gedurende de 
afgelopen jaren de activiteiten van de twee belanghebbenden, Vrijzinnigen Nederland 
en Stichting Allegoeds, nauwelijks meer raakvlakken met elkaar hebben.  
Daarom heeft het fonds besloten om haar vermogen tussen de twee partijen te 
verdelen, het deel dat Stichting Allegoeds toekomt aan haar uit te keren, en haar 
statuten aan te passen aan de doelstellingen van Vrijzinnigen Nederland, namelijk 
dienstig zijn aan de instandhouding en verbreiding van het vrijzinnig gedachtegoed. 
Het fonds heeft inmiddels haar statuten in die zin ook aangepast.  
In het verleden stelde de VPSB op basis van een goed onderbouwd voorstel, passend in 
haar doelstellingen, fondsen aan aanvragers ter beschikking. Die rol blijft de VPSB ook 
in de toekomst vervullen. Daarnaast heeft de VPSB zich voorgenomen ook actief op 
zoek te gaan naar mogelijkheden en ideeën om de vrijzinnigheid financieel te 
ondersteunen. In het verslagjaar heeft de VPSB het pastorale werk van de afdelingen 
van Vrijzinnigen Nederland opnieuw financieel ondersteund en ondersteunt zij een 
nog lopend project van Vrijzinnigen Nederland waarbij een jongere generatie het 
vrijzinnig gedachtegoed onder de aandacht wordt gebracht.  
 
Diederik von Meyenfeldt 
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Raad van Kerken in Nederland 
De Raad van Kerken bestaat tegenwoordig uit 14 lidkerken en 5 geassocieerde leden. 
Wij, de Vrijzinnigen, zijn geassocieerd lid en Ivo de Jong vertegenwoordigt ons in de 
Raad.  
Wii hebben inderdaad geen stemrecht. Dat recht hebben kerken die de belijdenis 
onderschrijven. En wij zijn “niet eens een kerk”; en wij kunnen niet veel met een 
belijdenis. We hebben per slot ook joodse en islamitische leden en bezoekers.  
Maar dan: de Raad heeft slechts een adviserende stem. De losse kerken, zoals de PKN 
en de RK kunnen de voorstellen van de Raad terugkoppelen naar hun eigen parochies.   
En onze vertegenwoordigers (humanist) Johan de Wit en zijn opvolger (christelijk) Ivo 
de Jong, zijn bij de discussies betrokken en hebben op die manier invloed. 
Gespreksonderwerpen zijn (onder andere): 

 
Het gesprek over geloof en kerkelijke gemeenschap 

De Raad van Kerken zal zich in de richting van de politiek blijven inzetten vóór en 
uitspreken óver een transitie naar een duurzame, rechtvaardige en vreedzame 
samenleving. Dit thema is des te meer urgent wegens de belangen van nieuwe 
generaties, die in de toekomst ook van een leefbare aarde willen genieten en hiervoor 
zorg willen dragen. Hierbij kan zowel gedacht worden aan de huidige kinderen, tieners 
en twintigers als aan nog ongeboren mensen.  
 
De Raad van Kerken heeft zich in het verleden met regelmaat uitgesproken voor een 
humaan en rechtvaardig vluchtelingenbeleid en zal dat ook in de komende jaren 
blijven doen. Recent onderzoek laat zien hoe groot het wantrouwen is waarmee 
vluchtelingen die in ons land om asiel vragen, bejegend worden. De afgelopen 
vergaderingen gingen natuurlijk over Oekraïne en Rusland.  
 
De effecten van de coronapandemie op de samenleving zijn nog lang niet in kaart 
gebracht. De verwachting is dat de armoedeproblematiek en de tweedeling tussen rijk 
en arm in de toekomst zal toenemen. In samenwerking met andere organisaties zal de 
Raad van het Kerken het armoedevraagstuk volgen en zich inzetten voor de bestrijding 
van armoede en ongelijkheid. 
 
Andere onderwerpen waar de Raad van Kerken aandacht aan wil blijven besteden zijn 
de vredesopdracht van de kerken, onder andere in het kader van de nieuwe 
bewapeningswedloop; thema’s die betrekking hebben op inclusiviteit, zoals de 
bestrijding van (institutioneel) racisme, seksisme en homofobie; vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging; mensenrechten en technologiebeleid. Ook 
interreligieuze samenwerking is een uitdaging.  
 
Wanneer je vergaderingen van de Raad van Kerken in Nederland meemaakt, valt de 
grote eensgezindheid op. Wij Nederlanders verschillen niet zo heel veel van elkaar, en 
kunnen in goed overleg (“agreeing to disagree”) in alle redelijkheid de meeste 
uitdagingen aan. Dat wij Vrijzinnigen buitenspel zouden staan, daarvan is geen sprake. 
Grote verschillen zijn er natuurlijk wel, wanneer je naar de Wereldkerk kijkt. Dit jaar 
vond de 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats in Karlsruhe. Zo’n grote 
vergadering vindt niet, zoals in Nederland, maandelijks plaats, maar eens in de zeven 
jaar. Er waren wel 5000 deelnemers, en de Nederlanders maakten daar 1% van uit 50). 
De Europese deelname stak bleek (…) af tegenover de overweldigende hoeveelheid 
christenen uit alle andere continenten. Daar blijkt het christendom te bloeien – en te 
groeien! Iedere dag waren er drie vieringen en de verscheidenheid aan liturgische 
uitingsvormen werd door ons allemaal als bijzonder inspirerend ervaren.  
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Het ging om de grote uitdagingen van deze tijd: vluchtelingen (er waren er veel), milieu 
(de getuigenissen uit de Pacific, de Filippijnen, de Caribische eilanden waren 
alarmerend: de zeespiegel stijgt, het water staat daar aan de lippen). De verschillen 
tussen rijk en arm gaan de kerken zeer aan; we werden er meerdere malen 
overtuigend op gewezen dat we eindelijk onze leefstijl moeten veranderen. Alles en 
iedereen hangt met elkaar samen: we dragen meer verantwoordelijkheid voor elkaar 
dan we willen beseffen.  
Dat besef moet ook werkelijk doordringen tot onze geloofsgemeenschappen. 
 
Ivo de Jong 
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Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 
 
Onderwerpen die ook in 2021-2022 de aandacht vroegen, waren: 
 
1  Het Compendium waaraan nog steeds wordt gewerkt. De liederen zijn op de 

compendium-website te volgen. Er wordt gewerkt aan pagina's van Kerkliedwiki, waar 
besprekingen en opnamen van de liederen uit het Liedboekcompendium worden 
ingevoerd.  Dit zal een extra impuls geven aan het bezoek van het Liedboekcompendium. 
Het compendium is bedoeld voor voorgangers, kerkmusici en geïnteresseerden om 
relevante achtergrondinformatie te vinden ten dienste van optimaal gebruik van het 
liedboek. Bovendien is het bevorderen van de kennis van het kerklied een kerntaak 
van de ISK. Opnamen van liederen dragen hieraan ook bij en worden ook veel gebruikt 
nu er vanwege corona niet live gezongen kan worden. 

 
2 De zogenaamde Barnardbundel waaraan de ISK meewerkt.  

In deze bundel zullen alle liederen op teksten van de dichter Guillaume van der Graft (= 
Barnard) worden opgenomen. De bundel heeft vertraging opgelopen, waardoor zij pas 
in 2022 zal uitkomen. 

  Een persoonlijke noot: ik ben benieuwd of mijn lied uit 1961 er in zal worden 
opgenomen.  
De secretaris van dit project zag dat niet zitten. Toen heb ik het onder de aandacht 
gebracht van de familie Barnard.  

 
Een nieuw psalmboek, Psalmen anders, waarbij de ISK is betrokken, is in 2022 
uitgekomen. Deze bundel is een aanvulling op de psalmliederen die nu in het Liedboek 
staan. 

 
De ISK organiseert Lieddagen. Een projectgroep werkt aan deze dag, die zal worden 
gehouden zodra er weer voluit gezongen kan worden. Deze dag is bedoeld voor 
voorgangers, musici en andere belangstellenden, waarbij we gaan schatgraven in het 
Liedboek. Weinig ontdekt materiaal voor zowel de diensten als voor andere leefkringen 
worden met elkaar gezongen en besproken. Met een vesper wordt de dag afgesloten. 
Deze dag zal in 2022 worden gehouden. 

 
Beleidsprioriteiten voor de komende jaren werd ook in 2021-2022 voortgezet. 
Zo wil de ISK liederen ondersteunen met opnamen, misschien met een eigen YouTube- 
kanaal of op de compendiumwebsite.  
De vraag werd opgeworpen wat een goed kerklied is. In relatie tot culturele en 
maatschappelijke ontwikkelingen blijft ook het kerklied in beweging. 
Verder is een projectgroep rechten nodig om auteursrechtelijke implicaties te 
bestuderen.  
Een projectgroep nieuwe liederen moet gaan uitzoeken hoe nieuwe liederen 
ontwikkeld en vervolgens beschikbaar gesteld kunnen worden. 
 
In 2022-2023 zullen deze beleidsprioriteiten worden uitgewerkt en eventueel 
aangevuld. 

 
 Harry Schram 
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Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO)  
Het bestuur van de NVO beraadt zich over de toekomst van de stichting. De website 
Zinweb wordt niet meer onderhouden. We beschikken nog over enig financieel 
vermogen. Dit willen wij zo nuttig mogelijk inzetten voor communicatieprojecten 
vanuit de vrijzinnigheid. 
 
Feiko Prins 
 

Humanistische Alliantie 
Al vóór ‘corona’ was 
humanistisch Nederland in 
beweging: men is op zoek naar 
een breder en inclusiever 
Humanisme. De Humanistische 
Alliantie is ook daartoe in de 
afgelopen jaren verbreed, en 
naast twee kleine religieus-
humanistische organisaties zijn 
ook enkele vrijzinnige 
bewegingen toegetreden, 
namelijk het Apostolisch 
Genootschap, de Alevieten en 
Vrijzinnigen Nederland. Profiel 
en missie worden 
heroverwogen. 
Binnen de Alliantie opereert een ‘Netwerk Levensbeschouwing’ waarin naast 
humanisten juist die laatste groepen vertegenwoordigd zijn. Dit Netwerk wilde vanaf 
het begin concreet aan de slag en richtte zich op het thema ‘Duurzaamheid’ in brede 
zin. Men probeerde op 18 juni 2022 een workshop te organiseren waarin de 
uitwerking van dat thema tegen de achtergrond van de heroriëntering door de 
Alliantie zou kunnen worden besproken. Binnen Vrijzinnigen Nederland was enkele 
weken éérder ook een bijeenkomst (zo mogelijk met jongeren) gepland. Hierbij waren 
Bestuur en Vrijzinnig Platform (dat ook voor ‘Duurzaamheid’ koos) betrokken. Of het 
kwam doordat men nog moet bijkomen van ‘corona’ of door het tijdstip vlak voor de 
vakantie: beide bijeenkomsten moesten worden geannuleerd. Er zullen nieuwe data 
worden gezocht. 
Ook de Zomerschool, die gewoonlijk elk jaar door de Alliantie wordt georganiseerd, is 
uitgesteld tot 2023. 
 
Voor ons als leden van Vrijzinnigen Nederland is de vraag van belang wat wij in de 
kwestie van klimaat en duurzaamheid kunnen inbrengen vanuit nu juist onze 
vrijzinnigheid. En daarbij staan we niet met lege handen: de grote crises van onze tijd 
vragen immers om samenwerking van mensen van alle continenten en van zeer divers 
pluimage en religieuze achtergrond. Van oudsher was in alle religies de natuur heilig 
voor de grote wijzen, profeten en mystici. Kunnen wij daarbij iets met de oproep van 
Karen Armstrong in De Heilige Natuur, om die kennis nieuw leven in te blazen en onze 
band met de natuur te herstellen? 
Heeft u belangstelling om mee te denken? Meldt het alstublieft aan het Bureau 
Vrijzinnigen. 
 
Henri Stroband 
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Besturen, vertegenwoordigingen en afdelingen 
 

Samenstelling landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland 2021-2022 
D. (Diederik) von Meyenfeldt voorzitter en secretaris a.i., Bilthoven 
J.M. (Jaap) Groenhof  penningmeester,Bilthoven 
J. (Janny) Bakker-Klein  Huizen 
I.M. (Ivo) de Jong, op voordracht van het Convent van Voorgangers 
 

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

 
Vertegenwoordigingen  (naar de stand op 31-8-2022) 

Vrijzinnige Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) 
D. (Diederik) von Meyenfeldt voorzitter 

Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVO 
F.W. (Feiko) Prins 

Raad van Kerken (geassocieerd lid) 
  I.M. (Ivo) de Jong   primus 
  J. (Johan) de Wit   secundus 
Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs 

E. (Elise) 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 
  H. (Henri) Stroband, Bennekom 
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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) 
Maassluis 

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) 
Tholen 
Varsseveld e.o.  (De Eendracht) 
Veenendaal  (Het Venster) 
Voorburg/Sassenheim/Lisse  (De Hoeksteen) 
Wageningen  (Arboretumkerk) 
Wassenaar  
Westerkwartier 
Woubrugge/Nieuwveen 
Zeist   (Walkart) 
Zuid-Kennemerland  (De Kapel in Bloemendaal) 

 
Voor de aantallen leden, begunstigers en vrienden verwijzen wij u naar bijlage b bij het financiële jaarverslag. 
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   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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