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Concept Jaarverslag secretaris 2018-2019 
 
Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard over de periode 1-10-19 
t/m 30-09-19, waarin wij ons verantwoorden voor de resultaten die door gezamenlijke inspanning zijn bereikt.  
Een aantal zaken die afgelopen jaar belangrijk waren: 

- In december 2018 overleden dhr. Bram van Balen Blanken in de leeftijd van 85 jaar en mevr. Toos 
Steenman-Schildhuis op 97-jarige leeftijd. 

- De frequentie van Bijzondere Bijeenkomsten, in plaats van een reguliere zondagochtenddienst, werd 
hoger. Voortaan elke eerste zondag van de maand.  

- Tijdens de vorige ledenvergadering werd de nieuwe website van onze afdeling gepresenteerd, met een 
frissere, moderne uitstraling. Die is in de loop van de daaropvolgende maanden steeds verder uitgebreid 
en aangepast. Gelijktijdig zijn algemene e-mailadressen geïntroduceerd voor verschillende groepen binnen 
de afdeling, zoals voor het aanmelden voor activiteiten, verhuur, bestuursleden. 

- De vloer van de kerkzaal heeft tijdens de vakantieperiode groot onderhoud gekregen waardoor deze er 
weer mooi glanzend en verzorgd bijligt. 

 
Bij deze een groot woord van dank aan iedereen die een bijdrage leverde om alle activiteiten te kunnen 
organiseren en voor de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn aan onze kerk en tuin, waardoor de afdeling kan 
blijven functioneren. 
 
Het bestuur 
Vanaf de jaarvergadering van 21 november 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Dick Vermeij, voorzitter  
Marleen Melis, secretaris 
Henk Dijkstra, penningmeester 
Jorieke van Rikxoort, bestuurslid  
Yvonne Mallander, bestuurslid  
Jan Fransooijs, bestuurslid 
 
Bovenstaand bestuur kwam in de afgelopen periode zes keer voor vergadering bij elkaar, met ook intensief contact 
via e-mail en WhatsApp als omstandigheden daar om vragen. Ook was er een extra overleg tussen bestuur en de 
programmacommissie en een vrijwilligersbijeenkomst tussen Kerst en Nieuwjaarsdag, waarbij iedereen een 
attentie kreeg. 
 
Het bestuur werd door vele actieve leden en vrienden ondersteund bij o.a.: 

- Muzikale ondersteuning door organisten en een kleinkoor 
- Deurdiensten 
- Koffiedrinken na de dienst en voorraad keuken 
- Organiseren van activiteiten door programmacommissie; cultureel, creatief of informatief 
- PR-activiteiten (o.a. persberichten, website, Facebook) 
- Samenstelling ‘Vrijzinnig Perspectief’ en Nieuwsbrieven 
- Omzien naar elkaar 
- Tuinonderhoud  
- Onderhoud van het kerkgebouw 
- Regelen verhuur gebouw 
- Inrichten van een archief  
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De leden en vrienden 
Zoals hierboven al genoemd zijn twee leden overleden, en in de loop van dit afdelingsjaar bleek dat mevr. 
Koekkoek in juni 2018 was overleden. Twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en een lid is vriend 
geworden. Maar we mochten ook vier nieuwe leden welkom heten èn er zijn twee vrienden bijgekomen. Dat 
brengt het aantal leden van onze vereniging op 30 september 2019 op 38 (sept. 2018: 40; achteraf 39) en het 
aantal vrienden op 19 (sept. 2018: 16). 
 
De vieringen 
Er waren in de periode 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 39 reguliere zondagse diensten en de Kerstdienst. 
De Bijzondere Bijeenkomsten, een initiatief om i.p.v. een zondagochtenddienst een bijeenkomst zonder liturgie 
met liederen en gebeden te organiseren, werden 8-maal georganiseerd door de PC, in oktober 2018 1x (Casper 
Dinjan over de Kerkramen) en in 2019 7x op de eerste zondag van de maand, behalve in de zomermaanden. De 
Nieuwjaarsbijeenkomst in januari en de Startzondag bijeenkomst in september waren er daar twee van. Verder 
lezingen over Thomas, apostel en reiziger in India door ds. Katrijne Bezemer, over Iconen als Venster op het 
Eeuwige door Jarek Kubacki, ds. Tom Rijken over de Kracht van de vrijzinnige gedachten en filosofe drs. Ida Lamers 
over hoe religie en wetenschap tegengesteld lijken maar toch één kunnen zijn. Ook werd een BB gevuld met het 
zingen van mantra’s o.l.v. Tiny Nieuwland. 
Op Goede Vrijdag kon in stilte worden geluisterd naar de prachtige muziek van de Stabat Mater van Karl Jenkins, 
om te denken aan het lijden wat ieder mensenleven kent en een kaarsje aan te steken.  
De plechtigheden rondom 4 mei begonnen ook dit jaar in onze kerk met een oecumenische 
herdenkingsbijeenkomst o.l.v. ds. Lyonne Verschoor en René Strijder aan het orgel.  
 
Andere activiteiten  

 Serie bijeenkomsten “Cursus in Wonderen” door Erik Besteman 

 Schilderen met Anna Nijdam: ‘Wat een portret!’ Twee avonden kunstzinnig bezinnen 

 Gesprekskring (vier middagen) door Arie den Hoed over het Onze Vader 

 Serie van zes workshops: ‘Schrijven!’ o.l.v. Yvonne Mallander Met een fijne pen en lekker papier werd er 
weer enthousiast geschreven en gepraat 

 Lezing door ds. Piet Schelling: Vreemd en bizar (over onmogelijke bijbelverhalen) 

 Lezing door drs. Danielle van Dijk: Maria Magdalena, machtig rolmodel voor de moderne vrouw en man 

 Lezing door drs. Hein Stufkens: De Grondwet voor geluk 

 Lezing door mevr. Alie van den Berg: Joden in de Hoeksche Waard 

 Leesclub, vorig jaar gestart als nieuw initiatief van Rita Dijkstra en Marion van Onzen en heel goed 
bevallen, daarom is het voortgezet. Er zijn weer zes boeken gelezen en besproken: ‘De Kinderwet’ van Ian 
McEwan, 'Witte vleugels, zwarte vleugels' geschreven door Sue Monk Kidd’, 'Wees onzichtbaar' door 
Murat Isik, 'Het kleine meisje van meneer Linh' van Philippe Claudel, 'Mama Tandoori' geschreven door 
Ernest van der Kwast en 'Het huis waar jij van hield' van Tatiana de Rosnay. 

 Drie ‘Muzikale ontmoetingen’: drie concerten van ‘Nesjomme’, ‘High five’ en ‘The Balcony Players’ vulden 
de hele kerkzaal (ruim 60 toehoorders). Deze bijeenkomsten zijn zeer populair en geliefd in de Hoeksche 
Waard 

 De Verhalenkaravaan op een woensdagmiddag 

 Startzondag in september waarbij het nieuwe thema ‘Een ander perspectief’ voor het seizoen 2019-2020 
werd gepresenteerd en op kunstzinnige en muzikale wijze werd ingeleid. Met daarna een overzicht van de 
activiteiten gedurende het seizoen. Deze zijn ook terug te lezen in het programmaboekje wat is gemaakt.  

 ‘Open Monumentendag’ met als thema ‘Plekken van plezier’. Verschillende betrokkenen bij de afdeling 
hebben voorwerpen, foto’s en beelden aangeleverd die voor hen passen bij het thema; daarmee was een 
kleine tentoonstelling ingericht. Ook de organisten lieten weer van zich horen en zoals altijd was er 
koffie/thee en tijd voor een praatje met belangstellenden. Helaas viel het bezoekersaantal tegen, 
waarschijnlijk door weinig publiciteit van de organisatie die dit jaar voor het eerst in handen was van de 
gemeente Hoeksche Waard i.p.v. de VVV die het met een vaste ploeg mensen voorheen deed.  
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Programmacommissie 
De programmacommissie nam afscheid van Yvonne Mallander en José van der Does nam een sabbatical vanwege 
haar opleiding. Naast Rita Dijkstra, Theo van Onzen en Erik Besteman werden ook Hanny Koolschijn en Arie den 
Hoed actief in de programmacommissie. Hanny Koolschijn en Dick Vermeij waren respectievelijk contactpersoon 
van de PC en bestuur, als er onderling contact nodig was.  
Het gekozen jaarthema was ‘Ongelooflijk’. Voorgangers haakten hier vaak in op tijdens hun overdenkingen.  
 
Voorgangers 
Het preekrooster is ook afgelopen seizoen weer goed bezet geweest door meerdere voorgangers vanuit 
verschillende achtergronden; zowel VN, Remonstranten, Doopsgezinden of de PKN. Met af en toe een nieuw 
gezicht daarbij. Soms moet een voorganger een preekbeurt afzeggen, bijv. bij ziekte. Mede door goede contacten 
is het steeds gelukt een andere voorganger bereid te vinden voor te gaan,  
 
Pastoraal werk 
In september 2015 werd gestart met ‘Omzien naar elkaar’. Door drie leden (Janneke Vermeij, Paula Crezee en 
Marleen Melis) werd gestart om contact te houden met leden die daar prijs op stellen. Janneke was er al eerder 
mee gestopt, en dit seizoen heeft ook Paula aangegeven met dit vrijwilligerswerk te willen stoppen. Het onderlinge 
contact door en met alle bezoekers na afloop van vieringen en andere bijeenkomsten in de kerk kan ook worden 
gezien als ‘Omzien naar elkaar’. Er zijn vaak een gezellige, maar ook diepgaande gesprekken. Als daartoe een 
verzoek komt zijn drie voorgangers uit de regio bereid om professioneel pastoraat te verlenen, maar daarvan is nog 
niet vaak gebruik gemaakt.  
Vorig seizoen werd voor het eerst een seniorenmiddag georganiseerd; dat initiatief viel in goede aarde en daarom 
is het in het najaar van 2018 en voorjaar 2019 weer georganiseerd, en zal ook verder vervolg krijgen. De eerste 
keer met Dick Peters die veel uit het leven en werk van Toon Hermans vertelde en de tweede keer met Martine 
van Wensveen en Nel Verburg over het thema ‘Kwetsbaarheid’, n.a.v. een aantal liederen gezongen door Martine.   
 
Aantal kerkbezoekers  
Het gemiddeld bezoekersaantal tijdens de traditionele vieringen op de zondagmorgen is gevarieerd, deels 
afhankelijk van de tijd van het jaar of het weer, deels afhankelijk van de voorganger. Gemiddeld zijn er het 
afgelopen (verenigings)jaar 22,5 bezoekers aanwezig geweest, variërend van 13 tot 35. Bij de (negen) Bijzondere 
Bijeenkomsten op de eerste zondag van de maand waren gemiddeld 27,5 belangstellenden aanwezig, waarvan er 
vaak ‘mensen van buiten’ komen. 
 
Vrijzinnig Perspectief 
Het kleurrijke Vrijzinnig Perspectief kwam weer vier keer uit, met actuele informatie over de afdeling, interviews en 
een overzicht van komende activiteiten. Leden, vrienden en VN-afdelingen in de regio ontvangen het blad. De 
redactie is in handen van Dick Vermeij, met assistentie van Erik Besteman voor de opmaak en Sietske Knol 
redigeert de tekst. Over het algemeen is er voldoende ‘stof’, maar suggesties zijn altijd welkom. Het aantal 
adverteerders is stabiel, maar nieuwe zijn uiteraard welkom. 
 
PR en Website 
Sietske Knol zorgt voor het aanleveren van persberichten over onze activiteiten aan de lokale pers.  
Op de website staan actuele zaken als vieringen en activiteitenprogramma. Kort voor de zondagviering wordt het 
thema van de bijeenkomst vermeld. Via de Nieuwsbrief, verzorgd door Dick Vermeij, worden leden, vrienden en 
belangstellenden die hun mailadres daarvoor hebben doorgegeven per e-mail op de hoogte gehouden van actuele 
activiteiten. Verder is er de Facebook pagina, waarop door José van der Does de gegevens van de wekelijkse 
vieringen en van overige programma onderdelen met passende afbeeldingen gepubliceerd wordt. Het delen van 
deze berichten draagt bij aan het bekend maken van onze activiteiten.  
 
Subsidies 
Al voor het vijfde jaar op rij mochten we een VPSB subsidie voor Ouderenzorg van € 2500,- ontvangen. Naast 
allerlei pastorale uitgaven zijn hiervan de organisatie van de seniorenmiddagen en de aanschaf van een nieuwe 
beamer gefinancierd. 
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De restauratie en het onderhoud 
Jaarlijks wordt door de Monumentenwacht een inspectie naar de staat van onderhoud uitgevoerd. Deze dienst 
verricht ook direct noodzakelijke reparaties. De uitgestelde reparatie van een rotte balk in de entree van het 
gebouw is dit jaar uitgevoerd, evenals reparaties aan het dak. Ook enig schilderwerk aan de buitenkant van het 
gebouw vond plaats. Zowel in de bestuurskamer als in de kerkzaal zijn nieuwe witte rolgordijnen opgehangen. 
Anton van Driel, Henk Dijkstra, Dick Vermeij hebben allerlei klein onderhoud verricht.  
 
Tuin 
Sietske Knol en Reina van der Hoek verzorgen het tuinonderhoud en planten af en toe nieuwe struiken aan. Met 
ingang van dit seizoen wordt door een groep medewerkers van Cavent in het voor- en najaar groot onderhoud 
gedaan. En daarnaast is tweemaal tuinochtend georganiseerd om met een aantal extra vrijwilligers veel snoeiwerk 
uit te voeren.  
 
Exploitatie gebouw 
Afgelopen jaar werd de kerkzaal vaak op woensdagavond verhuurd aan Laura van Gils, soms ook donderdag 
overdag. Maandelijks huurt Beljon op donderdagavond de ruimte. Verder werd de kerk regelmatig verhuurd voor 
o.a. workshops.  
Afgelopen zomer is de kerk voor het eerst verhuurd voor de voltrekking van een burgerlijk huwelijk, op initiatief 
van het bruidspaar werd hiervoor toestemming verleend door de Gemeente Hoeksche Waard. 
 
Regio-overleg Vrijzinnigen Nederland 
Afgelopen jaar was de regiodag in Wassenaar op Pinksterzondag. Geen van onze leden is daar geweest. Het bleek 
dat er van veel afdelingen geen vertegenwoordigers waren geweest, want het bestuur kreeg een brief met de 
vraag of er nog behoefte is aan regiodagen. Er is geantwoord, dat deze beter gecombineerd kunnen worden met 
een vergadering, vaak door het LB geïnitieerd, en beter op zaterdag kunnen plaatsvinden. Dan kan iedere afdeling 
eigen diensten op de zondag organiseren. 
Er werden door het LB meerdere bijeenkomsten georganiseerd om met bestuurders uit de regio te praten met een 
afvaardiging van het LB over plannen voor Vrijzinnigen Nederland 2020, waarvoor de statuten van de vereniging 
waarschijnlijk veranderd gaan worden en de structuur van de afdelingen in het land. Het bestuur is daar niet 
vertegenwoordigd geweest.  
 
Dit verslag werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 oktober 2019 en zal worden besproken tijdens de 
ledenvergadering op 28 november 2019. 
 
Marleen Melis, Secretaris Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard. 


