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Jaarverslag secretaris 2021-2022 

Voorwoord 
 

In dit jaarverslag van het bestuur van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard over de 

periode 1-10-‘21 t/m 30-09-‘22, verantwoorden wij ons voor de resultaten die door 

gezamenlijke inspanning zijn bereikt. 

Een aantal zaken die afgelopen jaar belangrijk waren: 

Weer beperkingen door overheidsmaatregelen rondom het coronabeleid 

• De geplande ledenvergadering van 1 december in ons kerkgebouw is verplaatst naar 

15 december en werd digitaal via Teams gehouden. 

• Hoewel we in deze periode in 2021 weer onze vieringen konden houden, is de 

geplande viering waarin de Christmas Carols zouden worden gezongen op 5 

december niet doorgegaan vanwege de heringevoerde maatregel van de 1,5 meter 

afstand.  

• De vrijwilligersbijeenkomst van dinsdag 28 december 2021 werd verplaatst naar 29 

april 2022 (!). Met 18 aanwezigen en een leuke Reli-Popquiz dankzij Jan en Hanny en 

met Spoken-Word bestuurslid Yvonne werd dit een groot succes. 

• De eerste zondag van 2022 konden we door de coronamaatregelen niet bij elkaar 

komen om onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst te houden. 

 

Podcasts 
Deze omstandigheid zorgde er ook voor dat we nog voor drie opeenvolgende diensten in 

2022 podcasts hebben verzorgd, die goed beluisterd en herbeluisterd werden. Dit inmiddels 

ingeburgerde concept is wel een bruikbaar alternatief gebleken en voor sommige 

voorgangers een verruiming van hun mogelijkheden. 

 

Herstart diensten en activiteiten 
Op 1 februari zijn wij weer van start gegaan met onze activiteiten. Daarbij waren wij wel 

genoodzaakt de 1,5 m onderlinge afstand te respecteren. De stoelen stonden dan ook zo 

opgesteld, dat dit mogelijk was. Er werd nog geen koffie of thee geschonken in aansluiting 

op een bijeenkomst. Als we vooraf meer dan 20 personen verwachtten, was vooraf 

aanmelden noodzakelijk.  

Al op zondag 6 februari vond de herstart plaats van de fysieke bijeenkomsten met een 

Bijzondere Bijeenkomst.  

Vanaf 27 februari konden we weer zonder beperkingen zitten en werden de vieringen 

afgesloten met ‘het koffiedrinken’. 
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Het bestuur 
Vanaf de jaarvergadering van november 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

✓ Dick Vermeij, voorzitter 

✓ Kees Boon, 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, 

waarvan één keer via Teams, met daarnaast intensief contact via telefoon, e-mail en 

WhatsApp.  

Ook was er twee keer een overleg tussen het bestuur en de programmacommissie.  

Hierbij willen we een groot woord van dank uitspreken aan iedereen die een bijdrage 

leverde om alle activiteiten te kunnen organiseren en ook voor de 

onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn aan onze kerk en tuin, waardoor de afdeling kan 

blijven functioneren. 

Het bestuur werd door vele actieve leden en vrienden ondersteund bij: 

• Muzikale ondersteuning van de diensten  

• Verwelkoming aan de deur  

• 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 

• Open Monumentendag (weer voor de eerste keer) 

• Regelen verhuur gebouw 

 

De leden en vrienden 
Per 1 oktober 2022 stond de teller op 34 leden en 22 vrienden van VNHW.  

• Mutaties bij de leden: in deze periode is er 1 lid toegetreden. 

• Mutaties bij de vrienden: in deze periode zijn er 2 vrienden bijgekomen. 
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Aantal kerkbezoekers en vieringen 

Een klein deel van deze periode stond in het teken van beperkende overheidsmaatregelen 

m.b.t. het coronabeleid. Dit betekende voor de diensten dat er 33 zijn doorgegaan. De 

gemiddelde bezetting was 15 bezoekers. 

4 diensten zijn niet fysiek doorgegaan; hier zijn 4 podcasts voor in de plaats gekomen.  

 

De Bijzondere Bijeenkomsten 
Deze bijeenkomsten worden door de programmacommissie op de eerste zondag van de 

maand georganiseerd en worden doorgaans goed bezocht. Er zijn 7 Bijzondere 

Bijeenkomsten geweest met een gemiddeld aantal van 21 bezoekers. 

 

Andere activiteiten 

• Serie bijeenkomsten “Cursus in Wonderen” door Erik Besteman. 

• De Leesclub, bestaat inmiddels al 5 jaar, o.l.v. Rita Dijkstra.  

• Kring 'Zielsplekken' o.l.v. Mw. N. Verburg. 

• DoRe-kring/gesprekskring o.l.v. de doopsgezinde predikante Henriëtte van Dunné en de 

remonstrantse predikant Tjaard Barnard. 

 

Programmacommissie (PC)  

Met José van der Does, Rita Dijkstra, Hanny Koolschijn, Marleen Melis en Arie den Hoed 

bestaat de programmacommissie uit vijf actieve leden. Hanny Koolschijn en vanaf de 

Startzondag Arie den Hoed en Dick Vermeij waren respectievelijk contactpersoon van de PC 

en het bestuur, als er onderling contact nodig was. Het gekozen jaarthema is ‘Dát licht’ naar 

aanleiding van een gedicht van Tonha Schot.  

Op 4 september vond de Startzondag plaats in aanwezigheid van de dichteres/kunstenares 

uit Zeeland, die het thema met haar gedicht heeft toegelicht. 

 

Voorgangers 

Het preekrooster is ook afgelopen seizoen weer goed bezet geweest door diverse 

voorgangers vanuit verschillende achtergronden: Vrijzinnigen Nederland, Remonstranten, 

Doopsgezinden, PKN, of leken. Met af en toe een nieuw gezicht daarbij. 

 

Pastoraal werk 

Het is nog steeds zo dat als daartoe een verzoek komt, er drie voorgangers uit de regio 

bereid zijn om professioneel pastoraat te verlenen.  

Het bestuur heeft daarnaast overleg gevoerd met een andere voorganger om tijdelijk op 

maandelijkse basis meer te gaan investeren in het pastoraat in de ruimste zin van het woord. 
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Kern hierin zal ‘ontmoeting’ zijn. Dit komt vooral tot uitdrukking door het organiseren van 

speciale seniorenbijeenkomsten in ons gebouw op een namiddag, maar ook tijdens 

ontmoetingsmomenten vóór en na onze vieringen, en ook om op andere momenten thuis 

persoonlijk in gesprek te kunnen gaan. Op de komende ledenvergadering zal op dit voorstel 

nader worden ingegaan. 

Diana Fransooijs verzorgt de kaarten voor leden en vrienden bij gelegenheden. 

 

Vrijzinnig Perspectief 

Het kleurrijke Vrijzinnig Perspectief kwam weer vier keer uit, met actuele informatie over de 

afdeling, interviews en een overzicht van komende activiteiten.  

Het blad  gaat naar leden, vrienden, adverteerders, landelijk bestuur, sommige 

regiobesturen, onze organisten en één voorganger (en in voorkomende gevallen ter info 

naar degene die speciaal voor dat nummer een artikel heeft geschreven). 

De redactie is in handen van Dick Vermeij, met assistentie van Erik Besteman voor de 

opmaak en Sietske Knol als redacteur van 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 

Voor het aanleveren van persberichten over onze activiteiten aan de lokale pers heeft Arie 

den Hoed gezorgd namens de programmacommissie.  

Op de website staan actuele zaken als vieringen en het activiteitenprogramma. Kort voor de 

zondagviering wordt het thema van de bijeenkomst vermeld. Via de Nieuwsbrief, verzorgd 

door Dick Vermeij of als vervanger Kees Boon, 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 bekendmaken van onze 

activiteiten. 

 

Subsidies 

Ook afgelopen jaar ontvingen we een VPSB-subsidie voor Ouderenzorg van € 2.000,- voor 

allerlei pastorale uitgaven en de paas- en pinkstergroeten.  
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De restauratie en het onderhoud 

Voorheen werd jaarlijks door de Monumentenwacht een inspectie naar de staat van 

onderhoud uitgevoerd. Deze dienst verrichtte ook direct noodzakelijke reparaties. Al een 

paar jaar is dat helaas niet gebeurd wegens vacatures bij Monumentenwacht.  

Het is lastig aan bedrijven te komen voor meer onderhoud. Anton van Driel, Henk Dijkstra, 

Dick Vermeij en Kees Boon hebben allerlei klein onderhoud verricht, daarbij geassisteerd 

door Jorieke van Rikxoort. 

In het verleden is er diverse malen geprobeerd om scheuren in de muren van ons 

kerkgebouw te repareren. We hadden een gespecialiseerd bedrijf gevraagd een onderzoek 

te verrichten naar de oorzaak hiervan. Vanwege het uitblijven van reacties – ondanks onze 

diverse verzoeken – en dus werkzaamheden van het bedrijf, zullen we op zoek moeten gaan 

naar andere aanbieders. Een consequentie hiervan is dat dit meer tijd zal vergen. 

 

Tuin 
Reina van der Hoek, Liesbeth Haslinghuis, Mable van der Helm en Sietske Knol zijn in de 

afgelopen periode actief geweest in het tuinonderhoud en hebben af en toe nieuwe struiken 

geplant. Het plein wordt onkruidvrij gehouden door Henk Dijkstra. Een groep medewerkers 

van Cavent Tuin doet drie keer per jaar groot onderhoud aan de tuin, met o.a. 

snoeiwerkzaamheden.  

 

Exploitatie gebouw 

Als gevolg van de beperkende maatregelen is de kerkzaal helaas maar af en toe verhuurd 

geweest in deze periode. Een aantal vaste huurders heeft door de coronatijd en allerlei 

financiële problemen moeten afhaken. De verhuur komt heel langzaam weer op gang. Er is 

in augustus weer een burgerlijk huwelijk gesloten. 

De energieproblemen zijn aan ons kerkje dit jaar nog voorbijgegaan doordat we een driejarig 

energiecontract hebben. In januari 2023 eindigt dit en dan zullen passende maatregelen 

getroffen moeten worden, zoals een toeslag in de wintermaanden op de verhuurkosten. 
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Vrijzinnigen Nederland 

 
Algemene Leden Vergadering 

De ALV Vrijzinnigen Nederland zou in eerste instantie fysiek worden gehouden in de 

Woudkapel in Bilthoven op 20 november 2021. Later veranderde dit in de maatregel dat 

alleen diegenen die een QR-code konden overleggen zouden worden toegelaten; een paar 

dagen voor de vergadering werd deze echter omgebogen naar een Zoom-meeting waaraan 

door ons - door technische omstandigheden - niet is deelgenomen. 

 

Inspiratieochtend op zaterdag 14 mei 2022 
Op deze datum vond er een inspiratieochtend plaats in de Woudkapel in Bilthoven. De 

uitnodiging daarvoor is ook verspreid onder onze leden en vrienden. Helaas is daar weinig 

gebruik van gemaakt. 

Het thema was ´Samen op reis door het heelal’ en het programma bestond uit een 

inspirerende opening door voorganger Ivo de Jong, gevolgd door een lezing door prof. dr. 

Henny J.G.L.M. Lamers ‘Samen op reis door het heelal’. Er waren 2 bestuursleden aanwezig. 

De geplande bespreking over de voortgang van het beleidsplan 2022-2026 ging helaas niet 

door. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Dit verslag werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 november 2022 en zal worden 

verspreid onder de leden en vrienden voor de algemene ledenvergadering van 24 november 

2022.  

 

Kees Boon, secretaris Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard 


