
                                                                                                                        Ambitie VNHW 2020-2025                                                                                               versie: 4 november 2020 

Visie:  
 
Vrijzinnigen Hoekse Waard biedt ruimte aan iedereen die vorm wil geven aan zijn of haar levensbeschouwing of geloof in een vrijzinnig perspectief. Deze visie is 
uitgebreid beschreven op de website www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl 
‘Ruimte bieden aan iedereen’ betekent ook dat wij ons aansluiten bij de stichting Wijdekerk. Deze stichting bepleit acceptatie van  LHBT+ mensen, vanuit de visie dat 
iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. 

Ambitie Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard (2020-2025) 
 
In 2015 heeft het bestuur een ambitie voor de periode tot 2020 opgesteld (vastgelegd in de ledenvergadering). Mede op verzoek van het landelijk bestuur formuleert het 
bestuur haar ambitie voor de komende periode tot 2025. De ambitie is gevat in de volgende formulering: 
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard heeft de ambitie om nu én in de toekomst het vrijzinnig gedachtegoed in de Hoeksche Waard in stand te houden.  
Dit betekent: 

 dat wij zichtbaar en vindbaar zijn voor belangstellenden 

 dat wij ruimte bieden aan iedereen, overeenkomstig onze visie 

 dat wij een breed aanbod van activiteiten organiseren, zodat leden, vrienden en anderen geïnteresseerd raken 

 dat wij open en toegankelijk zijn zodat leden, vrienden en anderen zich welkom weten 

 dat leden en vrienden betrokkenheid tonen en verantwoordelijkheid willen dragen voor dat wat hen bindt en drijft 

De onderstaande activiteiten zijn gericht op het bereiken van deze ambitie. 
 
Wekelijks is er op de zondagochtend een ‘traditionele’ bijeenkomst of viering. (In de zomermaanden is dit eenmaal per 14 dagen). Op de eerste zondag van de maand  
betreft dat een Bijzondere Bijeenkomst. De Bijzondere Bijeenkomst kan sterk afwijken van de traditionele viering en trekt een ander, breder publiek. Het karakter van 
zingeving moet ook bij een bijzondere bijeenkomst gewaarborgd blijven.  
 
Inzet van leden en vrienden: 

 De programmacommissie bestaat uit leden en vrienden die zich bezighouden met de invulling van het jaarprogramma. Ook bedenkt de PC het jaarthema en zij 
legt dit thema voor aan het bestuur. Zij organiseert workshops, lezingen, bijzondere bijeenkomsten, gesprekskringen, muzikale ontmoetingen enz. De PC is ook 
verantwoordelijk voor de startzondag (presentatie jaarprogramma) in september en voor de invulling van de eerste zondag in het nieuwe jaar 
(nieuwjaarsbijeenkomst). 

 Deurgroep, personen die in deze groep meedraaien heten bezoekers op de zondagochtenden welkom. 

 Tuingroep, die belast is met het onderhoud van de tuin. 

 Klusgroep, klein onderhoud wordt verzorgd door deze groep. 

Transparantie 
 
Om leden en vrienden zo goed mogelijk te infomeren streeft de afdeling transparantie na. We streven naar een goede internet aansluiting in het gebouw en we werken 
graag samen met personen en/ of instellingen die expertise hebben op een specifiek gebied, zoals kennis op gebied van ICT, Muziek, PR .  
We maken gebruik van de volgende informatiekanalen:  

http://www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl/
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 De Website (www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl), hier is meer uitgebreide informatie te vinden over het Vrijzinnig gedachtegoed, over de wekelijkse vieringen/ 
diensten, over de activiteiten over de geschiedenis van het gebouw en over de inrichting 

 Programmaboekje, (samengesteld door de PC) alle programma onderdelen zijn hierin vermeld met een korte inhoudelijke toelichting. Het boekje bevat ook een 
jaaragenda  

 Digitale nieuwsbrief, die nagenoeg wekelijks wordt verstuurd 

 Vrijzinnig Perspectief, magazine dat viermaal per jaar verschijnt  

 De afdeling is ook te vinden op Facebook 

Financiën 
Het streven is om minimaal een kapitaal van € 20.000,- beschikbaar te hebben als reserve. In 2020 is dat het geval. Eventueel positief saldo van een boekjaar zal worden 
toegevoegd aan dit kapitaal.  
 
De bronnen van inkomsten zijn: 

 Contributies van leden en vrienden 

 Collectes 

 Entree of een vrijwillige bijdrage voor activiteiten (bepaald per activiteit). Voor de muzikale ontmoetingen kunnen passe-partouts worden aangeschaft voor drie 
concerten 

 Adverteerders in Vrijzinnig Perspectief 

 Subsidieaanvragen: VPSB voor ouderenactiviteiten, doelsubsidies bij het LB, gemeente Hoeksche Waard bijv. voor grote activiteiten of verbouwing of welke 
andere mogelijkheid zich voordoet 

 Verhuur van het gebouw (zowel 's avonds als overdag); o.a. voor uitvaarten, voor huwelijksbevestigingen (zoveel burgerlijk als ‘kerkelijk’) en aan externen voor 
allerlei bijeenkomsten. Het bestuur heeft volledig zeggenschap over wat er in het gebouw plaatsvindt of zal plaatsvinden 

Omzien naar elkaar 
Aan de leden is in november 2015 voorgesteld om het pastoraat te wijzigen in ‘omzien naar elkaar’. Daarbij is ‘ontmoeting’ de kern van deze invalshoek, die vorm krijgt in 
het blijven aanbieden van de bestaande ontmoetingsmomenten en het creëren van nieuwe momenten. Vanaf september 2015 werd dit ‘omzien naar elkaar’ uitgevoerd 
door een groepje vrijwilligers, die in onderling overleg gericht ‘omzien naar elkaar in bijzondere situaties’. Daarbij hoort ook het bezorgen van bloemen, het sturen van 
kaarten bij ‘lief en leed’ of het afgeven van een kerstattentie. Ook maakte het bestuur afspraken met een drietal voorgangers uit de regio, die bereid zijn (tegen 
vergoeding) bij zeer speciale omstandigheden (bijv. bij ernstige ziekte of uitvaartplechtigheid) op verzoek van betrokkene en/of familie ‘in te springen’.  
In de praktijk bleek het niet haalbaar door te gaan met het hierboven vermelde  groepje vrijwilligers. Daarvoor in de plaats zijn we gaan werken met een ‘maatjes-
systeem’. Hierbij wordt een lid op vrijwillige basis gekoppeld aan iemand, die het op prijs stelt af en toe bezoek te ontvangen.  
Als nieuwe activiteit in dit kader is begonnen met het organiseren van speciale seniorenbijeenkomsten in ons gebouw op een namiddag. Deze staan onder leiding van 
een bestuurslid in samenwerking met een voorganger. Zij worden daarbij geholpen door leden van de programmacommissie. Deze bijeenkomsten zijn een succes. 
Voor de periode 2020-2025 is de ambitie m.b.t. ‘Omzien naar elkaar’: 

 aandacht blijven houden voor de ontmoetingsmomenten tijdens en na onze bijeenkomsten 

 voortzetting van het ‘maatjes-systeem’ 

 voortzetting van de samenwerking met een drietal voorgangers bij zeer speciale omstandigheden 

 voortzetting van de seniorenmiddagen 

 het tonen van de flexibiliteit om dit beleid aan te passen aan gewijzigde omstandigheden 

http://www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl/
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