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Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard  

Van het landelijk bureau Vrijzinnigen Nederland ontvingen wij 

een nieuwsbrief met bovenstaande afbeelding. De titel van de 

nieuwsbrief was: “Een zwaaibericht uit Amersfoort.” Iets dat we 

graag aan u doorgeven 

 

In de nieuwsbrief stond een klein overzicht van ideeën er zijn 

ontstaan om te gaan met deze lastige coronatijd. Sommige 

afdelingen hebben inspirerende initiatieven ontplooit. Deze 

willen we graag met u delen. Hieronder vindt u daar een 

overzicht van.  

Een zwaaibericht van Vrijzinnigen Nederland 

 

NIEUWSBRIEF NR 283 

20 maart 2020 

 
 

 

Geen bijeenkomsten in 

de maand april. 

 

Het zal u niet ontgaan 

zijn: Om de verspreiding 

van het coronavirus 

tegen te gaan zijn er 

ingrijpende maatregelen 

afgekondigd door de 

Nederlandse regering. 

 

In aansluiting hierop 

hebben wij besloten dat 

alle bijeenkomsten en 

activiteiten tot 1 juni 

  niet doorgaan. 

 

Wij wensen u allen veel 

sterkte en een zo goed 

mogelijke gezondheid 

toe in deze moeilijke tijd. 

 

Bestuur Vrijzinnigen 

Nederland 

Hoeksche Waard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijzinnigen Nederland 

Hoeksche Waard   

Beneden Molendijk 35 

3262 AA   

Oud-Beijerland 

 

Het gaat om de volgende initiatieven 
Afdeling Wassenaar zendt op 22 maart 'liefs uit Wassenaar'  uit 

om 10.30 uur. Daar staan ook eerdere preken die u terug kunt 

luisteren (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12314 ).  

U kunt ook via de afdelingswebsite de uitzendingen vinden 

(www.vrijzinniginwassenaar.nl ). 

 

In Zeist heeft de voorzitter, Jeanne Soetens, namens de sociale 

commissie iedereen gevraagd op zondag een drietal mensen 

uit de afdeling of daarbuiten te bellen. Wellicht een idee om 

te doen. 
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Esseldien Wennink, voorganger Lunteren, heeft een zondagse rondzendbrief gemaakt en 

gedeeld 

(https://www.vrijzinniglunteren.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=vie

w&mailid=108&key=cVsAV5yD&subid=19-NuIDYFWXZbbAov&tmpl=component) . 

 

 

Landelijk 

Vele afdelingen doen mee aan klokken van hoop en luiden de komende 2 woensdagen de 

klok tussen 19.00 – 19.15. Voor meer informatie 

www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop / of 

http://www.vrijzinnigen.nl/rvk-klokken-van-hoop-en-troost/    

 

 

#Nietalleen.nl en www.nietalleen.nl  

Een initiatief van de kerken om elkaar door deze moeilijke dagen heen te helpen. Vele 

mensen melden zich aan om een helpende hand te geven aan mensen die dat nodig 

hebben. U kunt zich daarbij aansluiten. 

 

Raad van kerken heeft op de nationale gebedsdag 18 maart een nieuwe website met 

gebeden gelanceerd. Ook Vrijzinnigen Nederland kunt u daarop terug vinden. 

www.nationaalgebed.nl  

 

Ter inspiratie 

Blog door Wies Houweling 

Wies schreef een blog over hoe zij omgaat met de sociale isolatie nu we met zijn allen thuis 

moeten blijven (https://www.vrijzinnigen.nl/sociale-isolatie-iets-positiefs/ ).  

 

Blog door Wouter Blokhuis 

Wouter besteedt ook aandacht aan het corona virus en roept ons op om goed na te 

denken (https://www.vrijzinnigen.nl/gevaar/ ). 

 

En verder nog: 

Diensten van Remonstranten Nederland via Youtube. Afgelopen week was dat een dienst 

o.l.v. Dr. Tjaard Barnard . We hebben die opname doorgestuurd aan onze leden en 

vrienden. Gemist? Kijk dan op: https://www.youtube.com/watch?v=98F2XEqxJ-w  

Komende diensten zullen wij, zodra wij de link naar het youtube-kanaal weten, doorsturen 

naar onze leden en vrienden 


