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Concept Jaarverslag secretaris 2019-2020 
 
Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard over de periode 1-10-19 
t/m 30-09-20, waarin wij ons verantwoorden voor de resultaten die door gezamenlijke inspanning zijn bereikt.  
Een aantal zaken die afgelopen jaar belangrijk waren: 

- Uitbraak van corona; geen diensten van 15 maart t/m juni 2020 
- Vanaf juli 2020 herstart diensten en activiteiten met inachtneming van het corona-protocol, d.w.z. hygiene, 

1.5m afstand, niet zingen en niet koffiedrinken na de dienst 
 

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 28 november 2019 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 zeven keer voor vergadering bij elkaar, waarvan één via e-mail 
en een andere via Zoom, met daarnaast intensief contact via e-mail en WhatsApp. Dit was vaker dan voorgaande 
jaren vanwege de verwikkelingen rondom de corona-crisis. Ook was er twee keer een overleg tussen bestuur en de 
programmacommissie. Net als vorig jaar was er weer een vrijwilligersbijeenkomst tussen Kerst en Nieuwjaarsdag, 
waarbij de aanwezigen een attentie kregen. Het bestuur wil dit continueren als blijk van waardering voor alle inzet. 
 
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 

 
De leden en vrienden 
1 oktober 2019 waren er 38 leden en 19 vrienden van VNHW. Per 1 oktober 2020 staat de teller op 35 leden en 20 
vrienden. Twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en een lid is vriend geworden.  
 
De vieringen 
Er waren in de periode 1 oktober 2019 t/m 8 maart 2020 en vanaf 19 juli 2020 t/m 27 september 2020 21 reguliere 
zondagse diensten en de Kerstdienst. Dat aantal ligt lager dan voorgaande jaren omdat tijdens de lockdown i.v.m. 
de coronacrisis geen diensten konden worden gehouden en in september is een dienst afgelast vanwege te weinig 
belangstelling. Vanaf 19 juli gold een Protocol i.v.m. corona, waarin o.a. is vastgelegd dat bezoekers op 1.5m 
afstand moeten plaatsnemen waardoor er maximaal 18-20 personen passen in de kerkzaal. 
Tijdens de lockdown periode werden lezers van de Nieuwsbrief verwezen naar YouTube diensten van de 
Remonstranten. 
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De Bijzondere Bijeenkomsten konden 6-maal worden georganiseerd door de PC op de eerste zondag van de 
maand. De Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2020 (Thema: ‘Mijn wens voor jou is…’) en de Startzondag op 6 
september met presentatie nieuwe jaarthema ‘Hoe anders…’ waren er daar twee van.  
Zoals nu al een aantal jaren gebruikelijk, werden op Adventszondagen interkerkelijke Vespers gehouden vanaf 19 
uur in ons kerkgebouw. De bijeenkomst op Goede Vrijdag kon dit jaar niet doorgaan; net zoals er dit jaar geen 
Paas- en Pinksterdienst kon worden gevierd. De plechtigheden rondom 4 mei werden eveneens afgezegd.  
De nieuwe Paaskaars is pas voor het eerst ontstoken tijdens de twee eerste ontmoetingsbijeenkomsten op 5 en 12 
juli 2020, waarin ook ervaringen uit de lockdown periode werden besproken. 
 
Andere activiteiten  

 Serie bijeenkomsten “Cursus in Wonderen” door Erik Besteman 

 Bijzondere Bijeenkomsten: 6 oktober 2019: Dr. Piet Schelling ‘Er is leven voor de dood’, 3 november 2019: 
Erik Besteman ‘Een verschuiving in perceptie: van angst naar liefde’, 1 december 2019 uitvoering van ‘A 
Festival of Lessons and Carols’ ingestudeerd door een groot eigen koor o.l.v. Hanny Koolschijn wat veel 
toehoorders trok, 2 februari 2020: dhr. T. de Kok ‘Wetenschappers en kunstenaars op het zoek naar het 
bestaansmysterie’, 1 maart 2020 mevr. J. van Hoytema ‘Het leven en werk van Gershwin’ 

 Schilderen met Anna Nijdam met het jaarthema ‘Een ander perspectief’ als uitgangspunt, want ‘If you 
change the way you look at things, the things you look at change’. Helaas kon alleen de eerste avond 
kunstzinnig bezinnen op 20 november 2019 doorgaan 

 Serie van vier workshops schrijven o.l.v. Yvonne Mallander, ‘Schrijven … de inkt laten stromen’, waarin 
werd toegewerkt naar het schrijven van het Levensverhaal 

 Lezing op 31 oktober 2019 door drs. Peter Vleugel: ‘Rembrandt en de bijbel’   

 Lezing op 5 maart 2020 door prof.dr. Albert Clement ‘Bach (en de) Bijbel’  

 Leesclub, een succesvol initiatief van Rita Dijkstra en Marion van Onzen. Er zijn vier boeken gelezen en 
besproken:  ‘Sonny Boy’ geschreven door Annejet van der Zijl, ‘Het pauperparadijs van Suzanna Jansen, 
'Zonder publiek' van Marjolein Beumer en 'Schilderslief ' van Simone van der Vlugt 

 Twee ‘Muzikale ontmoetingen’: 21 november 2019 ‘Trio Joffie: Op reis met George en Ira Gershwin’ en op 
30 januari 2020 Urban Trio, concerten die de hele kerkzaal vulden (ruim 60 toehoorders). Deze 
bijeenkomsten zijn zeer populair en geliefd in de Hoeksche Waard. Helaas moest de derde muzikale 
ontmoeting in maart 2002 met de bekende ‘Flageolettes’ worden afgeblazen. 

 Startzondag in september waarbij het nieuwe thema ‘Hoe anders…’ voor het seizoen 2020-2021 werd 
gepresenteerd en op kunstzinnige en muzikale wijze werd ingeleid. Omdat niet duidelijk is welke 
activiteiten kunnen worden georganiseerd, kon er geen programma worden gepresenteerd.  

 ‘Open Monumentendag’ 2020 heeft wel doorgang gevonden in Nederland. Maar de eisen die de gemeente 
Hoeksche Waard aan de meewerkende monumenten stelden waren te complex om onze kerk daarvoor te 
kunnen aanmelden.  

 
Programmacommissie 
De programmacommissie nam afscheid van Theo van Onzen, en José van der Does werd weer actief na het 
behalen van haar diploma. Met Rita Dijkstra, Erik Besteman, Hanny Koolschijn en Arie den Hoed bestond de PC uit 
vijf actieve leden. Hanny Koolschijn en Dick Vermeij waren respectievelijk contactpersoon van de PC en bestuur, als 
er onderling contact nodig was.  
Het gekozen jaarthema was 'Een ander perspectief'. 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,  
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Pastoraal werk 
In september 2015 werd gestart met ‘Omzien naar elkaar’. In eerste instantie door drie leden (Janneke Vermeij, 
Paula Crezee en Marleen Melis), maar dit seizoen was alleen Marleen nog aanspreekpunt. Zij houdt zich vooral 
bezig met de seniorenmiddagen en Diana Fransooijs heeft op zich genomen om de leden een verjaardagskaart te 
sturen. Om toch de leden die daar prijs op stellen af en toe te bezoeken is een maatjes systeem opgezet. Een 
aantal leden houdt regelmatig contact met een vast persoon. Toen het virus uitbrak beperkte dit systeem zich tot 
telefonisch contact, maar het is wel uitgebreid om zo met meer leden dan voorheen de verbinding te bewaren. 
Het is nog steeds zo dat als daartoe een verzoek komt. er drie voorgangers uit de regio bereid zijn om professioneel 
pastoraat te verlenen, maar daarvan is tot nu slechts spaarzaam gebruik gemaakt.  
Op 19 november 2019 werd weer een seniorenmiddag georganiseerd; Connie Toet heeft met een creatieve 
opdracht gesprekken op gang gebracht die door Maja Nieuwenhuis werden begeleid. Het thema was 
‘Lichtbronnen’, in de herfst een passend thema om te onderzoeken waaraan of waardoor ieder van ons zich kan 
opladen. De voorbereidingen voor de volgende middag voor april 2020 waren in volle gang, maar deze moest 
worden afgezegd.   
Omdat er geen Pasen- en Pinksterdienst kon worden gehouden, kregen alle leden en vrienden, maar ook andere 
contacten van de afdeling, Paas- en Pinkstergroeten thuis bezorgd die met medewerking van respectievelijk Anna 
Nijdam en Maja Nieuwenhuis werden ontworpen. 
 
Aantal kerkbezoekers  
Het gemiddeld bezoekersaantal tijdens de traditionele vieringen op de zondagmorgen was tot de lockdown 
gemiddeld 22,4 (vorig jaar 22,5), variërend van 10 tot 42. Bij de Bijzondere Bijeenkomsten op de eerste zondag van 
de maand waren gemiddeld  35 belangstellenden aanwezig (vorig jaar 27,5), waarbij er gemiddeld 13,7 ‘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 
Ook afgelopen jaar ontvingen we een VPSB subsidie voor Ouderenzorg van € 2500,-.  Naast allerlei pastorale 
uitgaven werd hiervan de organisatie van de seniorenmiddag gefinancierd en de Paas- en Pinkstergroeten.  
 
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. Er was voorzien in een onderzoek naar houtworm en reparaties aan 
muren. Maar door drukte bij de aannemer is dit nog niet gebeurd.  
Anton van Driel, Henk Dijkstra, Dick Vermeij hebben allerlei klein onderhoud verricht.  
 
Tuin 
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Sietske Knol en Reina van der Hoek verzorgen het tuinonderhoud en planten af en toe nieuwe struiken aan. Het 
plein wordt onkruidvrij gehouden door Henk Dijkstra. En een groep medewerkers van Cavent doet drie keer per 
jaar groot onderhoud aan de tuin, o.a. veel snoeiwerk.  
 
Exploitatie gebouw 
Ook afgelopen jaar werd de kerkzaal vaak verhuurd aan ‘vaste huurders’ zoals Laura van Gilst en Beljon. Daarnaast 
werd de kerk regelmatig verhuurd voor o.a. workshops. Uiteraard lag ook de verhuur stil tijdens de lockdown. 
 
Regio-overleg Vrijzinnigen Nederland 
De regiodagen worden meestal in het voorjaar georganiseerd. Zoals te begrijpen, is die dit jaar niet doorgegaan. 
Wel was er door het LB een regio-overleg via Zoom georganiseerd op 19 juni 2020, waaraan Marleen heeft 
deelgenomen. De situatie rondom corona werd gedeeld, o.a. wanneer de verschillende afdelingen weer zouden 
starten met hun diensten. Het belangrijkste onderwerp was het voorstel tot aanpassen van de statuten van VN. De 
stukken zijn doorgenomen. Eind 2020 wordt definitief besloten.  
 
Dit verslag werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 2 november 2020 en zal worden verspreid onder de 
leden en vrienden voor de ledenvergadering van november 2020. 
 
Marleen Melis, Secretaris Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard. 
 
 


