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Jaarverslag 2016-2017 
 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten 
van de landelijke vereniging. De taken van de 
landelijke vereniging zijn aan de ene kant het 
ondersteunen van de afdelingen en aan de andere 
kant het versterken van het vrijzinnig gedachtegoed 
en het vrijzinnig netwerk in Nederland en daarbuiten. 
Zoals omschreven in onze missie en visie: 

 

Missie Vrijzinnigen Nederland 
Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie 
en zingeving willen delen. Religie, wetenschap, 
cultuur en natuur inspireren ons. Waar mogelijk laten 
wij onze vrijzinnige visie horen in het maatschappelijk 
leven en in het publieke debat. 

 

Visie Vrijzinnigen Nederland 
Iedereen mag zelf een antwoord formuleren  
op de vraag wat het betekent om vrijzinnig te zijn.  
Met elkaar vormen wij een netwerk van ‘vrijzinnige’ 
mensen die zich betrokken voelen bij de 
maatschappij en een positieve bijdrage willen leveren 
aan een betere samenleving.  
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1. Hoogtepunten landelijk bureau in 2016 – 2017 
Elk jaar gebeurt er veel en lijkt het of er 
meer gebeurde dan in het jaar daarvoor. 
Naast mooie waren er ook verdrietige 
momenten. Dit jaar overleed Hans 
Borleffs oud-bestuurslid van de 
Woudkapel in Bilthoven en landelijk 
voorzitter van 1980 – 1988. Wij denken 
dankbaar terug aan al het werk dat hij 
voor de landelijke vereniging heeft 
gedaan. 
 
 
 
 
 
 

Hans Borleffs 
 
 
Dit jaar vielen de werkzaamheden onder het beleidsplan 2016-2017. 
De volgende punten kenmerkten het werk in het landelijk bestuur en op 
het landelijk bureau.  
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1.1 Communicatie 
We werken sinds januari 2017 aan meer vrijzinnige content voor websites 
en bladen. Vrijzinnig Utopia en Kwetsbaarheid zijn de twee thema’s die 
afgelopen jaar uitgewerkt zijn op de website. Veel auteurs werkten mee, in 
(mini)blogs, artikelen en filmpjes. De afdelingen kregen de gelegenheid om 
materiaal over te nemen in hun eigen website of bladen. Het initiatief was 
erg succesvol, afgemeten aan het stijgende aantal bezoekers van de 
website en likes op Facebook. Het filmpje bij het thema vrijzinnig Utopia is 
meer dan 25.000 keer bekeken. Veel afdelingen namen de korte berichten 
en filmpjes over.  
Het bureau is begonnen 
met het ondersteunen 
van de websites van 
afdelingen, het aantal 
afdelingen dat een eigen 
pagina heeft onder de 
landelijke website groeit. 
De kosten voor de 
afdelingen in deze 
constructie zijn laag en 
ondersteuning is 
eenvoudig te geven.  
Dit jaar is de hulp voor 
de websites uitgebreid 
met het aanleveren van 
meer content. De 
redacties van de bladen 
en websites van de 
afdelingen krijgen 
regelmatig een e-mail 
met daarin berichten die 
men kan overnemen. 
Doordat alle bladen van 
afdelingen op het 
bureau worden gelezen 
kunnen ook zien dat de 
afdelingen regelmatig 
gebruik maken van het 
aanbod. 

stills uit de vlog'Waar droom je van' 
...zie www.vrijzinnigen.nl/over ons/vlogs 
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Er is verder gewerkt met Google Analytics, zodat we o.a. precies kunnen 
zien waar mensen op de website naar zoeken en wat ze lezen. Vanaf 
maart 2017 zijn we begonnen met Google Adwords, dat zijn kleine 
advertenties op de google zoekmachine en het SEO Smart maken van de 
teksten op de website, dat betekent dat we proberen zo goed mogelijk 
vindbaar te zijn voor mensen die zoeken naar vrijzinnigheid, spiritualiteit 
etc. Er is ook een begin gemaakt met een Instagram account om een 
jongere doelgroep te bereiken.  

 
Door voortschrijdend inzicht in de communicatie tussen de afdelingen 
onderling en van het landelijk bestuur (LB) en bureau naar de leden nam 
het LB het besluit Ruimte vanaf 1 september 2017 te splitsen in  
 

Vrije Ruimte 
een blad in hetzelfde format als Ruimte om informatie door te geven 
tussen de verschillende gremia, en een  
 

jaarlijks Magazine  
met inhoudelijke artikelen rondom vrijzinnigheid. Het eerste nummer 
van Vrije Ruimte komt begin september uit. Voor een algehele digitale 
versie van Vrije Ruimte is het nog te vroeg, gezien de leeftijd van veel 
leden, maar de inhoud is vanaf september ook digitaal verkrijgbaar via 
de nieuwsbrief en de website.  



Jaarverslag 2016-2017 Vrijzinnigen Nederland 10 

Wies Houweling en Tom-Eric Krijger praten na... 

1.2 Geschiedenis  
Tom-Eric Krijger promoveerde op donderdag 16 maart 2017 aan de Rijks 
Universiteit Groningen bij Prof. dr. M.P.A. de Baar op een deel van de 
geschiedenis van de NPB. Zijn dissertatie is getiteld  
 
 ‘A Second Reformation?,  
 Liberal Protestantism in Dutch Religious, 
  Social en Political Life, 1870-1940’.  
 
Er zijn veel korte artikelen en boekjes geschreven over delen van onze 
geschiedenis, maar dit is het eerste wetenschappelijke werk dat onze 
geschiedenis onderzocht en uitlegt. Zijn boek is heel goed ontvangen en 
uitvoerig besproken in Trouw en o.a. Elsevier.  
 
Op de inspiratiemiddag op 7 april 2017 in Rhenen hield Tom-Eric speciaal 
voor onze leden een boeiend verhaal.  
‘Onze’ andere historicus, dr. Froukje Pitstra, reageerde op zijn verhaal.  
 
Leden van de afdelingen Rhenen en Oud-Beijerland gaven een kort 
overzicht over de geschiedenis van de afdelingen. 
Het was een boeiende middag.  
 
Tom-Eric blijft herhaaldelijk zeggen dat wij trots mogen zijn op onze 
geschiedenis.  
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1.3 FEMTalks 2017  
In juni 2014 organiseerden we de eerste (s)preekwedstrijd voor vrouwen 
in Paradiso in het kader van het project Anne Zernike. Anne Zernike was 
de eerste vrouwelijke predikant in Nederland en was jarenlang 
voorganger in de afdeling Rotterdam. Zij groeide op in de vrijzinnige 
gemeente in Amsterdam met het huidige Paradiso als centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...alle finalisten worden voorgesteld...  
 
Geïnspireerd door haar persoon organiseerden we de spreekwedstrijd, 
omdat vrouwen nog altijd in de minderheid zijn en aanmoediging nodig 
hebben als zij spreken op gebied van religie. De tweede uitvoering op 25 
juni 2017 leverde een prachtige finale op met vijf spreeksters en veel 
belangstelling. De finale is gedeeltelijk opgenomen en zal uitgezonden 
worden door de KRO-NCRV in het programma ‘Achter de Dijken’ n.a.v. 
500 jaar reformatie. De preken worden uitgebracht in een klein boekje 
en gepresenteerd op de AV 2017. De spreekwedstrijd heeft vele 
bezoekers op de website en Facebook gehad.  

de Jury: Janneke Stegeman en Lisette Thooft                      ...het optreden van Shirma...



Jaarverslag 2016-2017 Vrijzinnigen Nederland 12 

1.4 Onderzoek pastoraat Froukje Pitstra  
Pastoraat is een toenemende 
zorg in onze vereniging.  
Onze leden worden ouder, 
de afdelingen kleiner.  
Het is makkelijk om dan te 
concluderen, leden hebben 
meer pastoraat nodig. Wat 
bedoelen we dan precies 
met pastoraat? Is het een 
tovermiddel? Waar hebben 
mensen nu behoefte aan? 
Deze vragen waren 
aanleiding tot het onderzoek 
van Froukje Pitstra. In 
overleg en samenwerking 
met de Universiteit van 
Humanistiek is een 
onafhankelijk onderzoek 
opgezet.  
 
Natuurlijk is onze vereniging niet de enige organisatie die met deze 
vragen worstelt. Velen kijken nieuwsgierig uit naar de uitkomsten van 
het onderzoek. Het was veel werk om alle post klaar te maken, maar tot 
nu toe is de opbrengst, meer dan 500 reacties op de enquête, erg goed 
voor een dergelijk onderzoek. Froukje is tijdelijk verbonden aan het 
landelijk bureau. In maart 2018 worden de uitkomsten verwacht, die 
gepresenteerd zullen worden in de vereniging.  
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1.5 Viering 150-jarig jubileum 2020  
Er is een eerste inspirerende brainstorm bijeenkomst geweest met 
Marthe de Vries, Johan de Wit, Jos Somsen, Tom-Eric Krijger, Froukje 
Pitstra en de bureaumedewerkers. De datum voor de officiële dag is 
vastgelegd op 6 juni 2020.  
 

1.6 Commissie 2020 
In de AV van 25 november 2016 is door de afdelingen een commissie 
vrijzinnigen 2020 ingesteld.  

 Diederik von Meyenfeldt  (voorzitter) 
  afdeling Bilthoven, landelijk bestuur 
 Arthur Modderkolk afdeling Driebergen  
 Johan de Wit convent van voorgangers 
 Jos Somsen afdeling Veenendaal 
 Marjan Hengeveld algemeen lid 
 Henri Stroband afdeling Bennekom 
 Ad Soutendorp afdeling Brielle 
 Wies Houweling algemeen secretaris  
 

De commissie is verschillende malen bijeengeweest en heeft een aantal 
notities geschreven en gebundeld in een tussenrapportage die is 
rondgestuurd naar de afdelingen en de voorgangers. De commissie heeft 
een zeer grote opdracht gekregen en is nog niet klaar, maar zal haar 
werk komend verenigingsjaar afronden. De tussenrapportage is 
geschreven voor de bespreking in de afdelingen, in de regionale 
bijeenkomst en voor het convent. De opmerkingen worden verwerkt en 
op de AV 21 april 2018 zal over een eindverslag een besluit worden 
genomen.  

 

...Driebergen... 
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2. Ondersteuning afdelingen en voorgangers 
‘Weet u ook iets over ringleidingen?’ Deze vraag kwam binnen op het 
landelijk bureau. Elsbeth Goettsch is geen ringleidingexpert, maar er zijn 
veel afdelingen die ervaring hebben met ringleidingen. Zij zette deze 
vraag uit onder de afdelingen en er kwamen verschillende suggesties. Zo 
komen er kleine en grote vragen binnen op het landelijk bureau van 
leden, voorgangers en afdelingen. Elsbeth Goettsch beantwoordt de 
meeste vragen, of zorgt op een andere manier dat iedereen een 
antwoord krijgt. Voor de online-ondersteuning is er sinds 2016 een 
gereedschapskist met heel veel informatie op de website, deze wordt 
steeds bijgehouden met de meest relevante onderwerpen. Voor mensen 
die onze vereniging niet kennen is er sinds juni een rubriek veel gestelde 
vragen op de website, waarin informatie wordt gegeven.  

 

2.1 Afdelingen 
Naast de normale ondersteuning willen we dit jaar de volgende punten 
vermelden:  

*  Het landelijk bestuur en bureau hebben het bestuur van Soest, Maassluis 
en Varsseveld zoveel mogelijk bijgestaan rondom diverse zaken.  
 

* Dit jaar zijn de afdelingen Soest en Aan de Regge ondersteund bij de 
aanstelling van een nieuwe voorganger. Evelijne Swinkels heeft naast de 
afdeling Baarn nu ook een Overeenkomst van Opdracht met Soest en 
Nicoline Swen heeft nu naast Oost-Twente en Varsseveld ook een 
overeenkomst met de afdeling van Rijssen, Aan de Regge. Door 
clustering van kleinere aanstellingen zijn er nu meer voorgangers die een 
groot aantal uren in de vereniging werken. Nicoline Swen, Evelijne 
Swinkels, Ivo de Jong zijn nu alle drie fulltime werkzaam. Daarnaast 
hebben Marthe de Vries in Wassenaar en Peter Samwel in Bennekom 
fulltime aanstellingen.  
 

*  Het veilig stellen van de ANBI-status is een doorlopende zorg. Voor het 
voeren van de ANBI-status moeten o.a. het beleidsplan en de 
jaarrekening van alle afdelingen duidelijk vindbaar op de eigen of op de 
landelijke website. Dit is van belang van alle afdelingen en de hele 
vereniging. Het landelijk bureau ondersteunt inmiddels acht afdelingen 
door inzicht te geven in het beleidsplan en de jaarrekening van de 
betreffende afdelingen op de landelijke website. Jaarlijks stuurt het 
bureau een herinnering aan alle afdelingen zorg te dragen voor de juiste 
gegevens  
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2.2 Innovatiesubsidies 
In november 2014 besloot de vereniging € 100.000 vrij te maken uit het 
Continuiteïtsfonds voor het starten met innovatieprojecten in 
afdelingen.  Er zijn in totaal 41 aanvragen gedaan. Er zijn in 2014/2015 
24 toezeggingen gedaan en 7 afgewezen. In 2015/2016 zijn 19 aanvragen 
geweest waarvan 9 zijn toegezegd, 2 aanvragen zullen nog verder 
afgehandeld moeten worden en 8 projecten zijn afgewezen. In 
2016/2017 waren er vijf aanvragen van vier afdelingen. Er zijn veel 
inspirerende projecten bedacht en uitgevoerd, op het gebied van 
plaatselijke samenwerking is er veel vooruitgang geboekt.  
 
De werkgroep bestond uit: Feiko Prins (landelijk bestuurslid en 
voorzitter), Esseldien Wennink (voorganger afd. Velp), Han Jansen 
(secretaris afd. Brummen), Ad Soutendijk (voorzitter afd. Brielle), Elsbeth 
Goettsch en Wies Houweling. De werkgroep zorgde aan de hand van 
vooropgestelde criteria en de vermogenstoets voor de verdere 
uitwerking.  
De werkgroep evalueert in september 2017 over het teruglopen van het 
aantal aanvragen.  

 

2.3 Ondersteuning van voorgangers 
Het bureau heeft het conventsbestuur ondersteund bij de verdere 
uitwerking van de permanente educatie. Per 1 januari 2016 is de nieuwe 
centrale regeling ingegaan. Conform deze regeling moeten voorgangers 
verslag doen van hun studie inspanningen. Het convent wordt bijgestaan 
door de studiecommissie bestaande uit Laurens ten Kate, Arja 
Hamburger en Wies Houweling. Dit is een nieuwe impuls voor de 
teambuilding en kwaliteitsgarantie van ons voorgangersteam.  
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3. Versterking van het netwerk  
Het landelijk bestuur en het landelijk bureau onderhouden contacten op 
landelijk en internationaal niveau met het oog op de versterking van de 
vrijzinnigheid.  
 

3.1 functionarissen (en voorzitters) overleg  
Zoals elk jaar ontmoetten ook dit jaar de functionarissen van 
Doopsgezinden, Apostolisch Genootschap, Remonstranten en VVP  
elkaar in het functionarissenoverleg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij houden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in de 
verschillende organisaties en bereiden gezamenlijk activiteiten voor. 
Daarnaast spraken ook de voorzitters en functionarissen van deze 
organisaties elkaar dit jaar tweemaal.  De wens van sommigen voor 
intensievere samenwerking leidde tot een brainstormbijeenkomst van 
alle voorzitters en functionarissen. Het doel was met elkaar te spreken 
over de toekomst, een inventarisatie te maken van mogelijke 
samenwerking in de toekomst, men besloot voorkeur te geven aan de 
zichtbaarheid van vrijzinnigheid in het levensbeschouwelijk debat. De 
bijeenkomst vond plaats op 31 mei 2017. Inmiddels is er een projectplan 
opgesteld en wordt er naar financiering gezocht.  
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3.2 Stichting stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed, SSVG  
 

Het bestuur van de stichting bestond dit jaar uit:  
 
 Ineke Jacobsen Jensen  (voorzitter) 
 Henk Stenvers   (penningmeester) 
  Jaap Marinus 
 Jan Hendriks 
 Frans Dukers 
 Wies Houweling en  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Laurens ten Kate 
 
Het bestuur vergaderde driemaal over de verdere uitwerking van de 
functie van bijzonder hoogleraar en de uitbreiding van de activiteiten 
i.v.m. met de zichtbaarheid van Vrijzinnigen. Laurens ten Kate en Wies 
Houweling schreven het project Vrijheid onder druk en  kregen voor de 
uitvoering van de Diners Pensants subsidie van de Vrijzinnige Fondsen  
en de VPSB. Op 1 oktober 2017 is de kick-off in de Nieuwe Liefde in 
Amsterdam.  
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3.3 Raad van Kerken  
De algemeen secretaris, Wies Houweling, is de 
primus en de secretaris van het Convent van 
Voorgangers, Johan de Wit, is secundus bij de 
vergaderingen van de landelijke Raad van 
Kerken. Op de agenda stonden in 2017 o.a. 
Voltooid leven, Vluchtelingenproblematiek, 
Solidariteitsactie met Syrië en omliggende 
landen, Kerkproeverij, ledenwerving en 
publiciteit. Wij ondersteunen het vrijzinnige 
geluid in de Raad.  
 

 

3.4 ICUU en IARF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ICUU heeft dit jaar tweemaal vergaderd via Skype. De nieuwe 
algemeen secretaris, rev. Sara Asscher, is met het bestuur volop in de 
voorbereiding voor de komende internationale conferentie in Nepal in 
februari 2018. De nieuwe secretaris van de IARF, Lukasz Liniewicz, is 
langs geweest om kennis maken op het landelijk bureau. 
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4. Landelijke projecten extern gefinancierd 

Archief  
In september 2016 
kon er, dankzij 
subsidies van de 
VPSB en de 
Vrijzinnige Fondsen, 
begonnen worden 
aan het ordenen en 
het beschrijven van 
de 55 meter 
archiefstukken die 
sinds 1983 bij het 
Utrechts Archief 
was ondergebracht. Elsbeth Goettsch ging een á twee maal per maand 
naar Utrecht om de meters dozen door te spitten, daarbij geholpen door 
Wendelmoet Koek-Faber. 
Het is van belang dat het totale archief van de landelijk vereniging 
beschikbaar is voor onderzoek. 
 

Geloof zonder zekerheid 
Op de AV 2016 werd het boek Geloof zonder 
zekerheid gepresenteerd, de vertaling van het 
boek van dr. Paul Rasor, Faith without 
Certainty, bij uitgeverij Skandalon. Een zeer 
toegankelijke inleiding in vrijzinnig geloven en 
theologie. Dit heeft geleid tot vele positieve 
recensies o.a. in Trouw.  Paul Rasor geeft in 
afdelingen lezingen in het Nederlands over 
zijn boek.  
 
Wies Houweling 
algemeen secretaris 
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Convent van voorgangers van Vrijzinnigen Nederland 

Voorgangers 
Per 1 september 2016 waren 27 voorgangers werkzaam bij Vrijzinnigen 
Nederland. In de loop van het jaar augustus 2016/september 2017 
vonden de volgende mutaties in het voorgangersbestand plaats: 
Mary Bregman vertrok als voorganger uit Soest. Ali Manenschijn nam 
afscheid als voorganger van haar afdeling Aan de Regge. 
Regina van der Wey heeft haar pastorale werk voor Zeist beëindigd. 
 

Conventsbestuur 
Per 1 september 2016 bestond het  
conventsbestuur uit  
 Nicoline Swen  (voorzitter) 
 Johan de Wit  (secretaris) 
 Ineke Adriaansz  (lid)  
 Wies Houweling  (lid) 
Het conventsbestuur kwam in het 
verslagjaar vijfmaal in vergadering bijeen. 
Met het Hoofdbestuur werd in april 2017 
een gezamenlijke vergadering belegd. 

Aandachtspunten in het verslagjaar 
Het conventsbestuur heeft zich onder andere met de volgende 
onderwerpen bezig gehouden: 

 1 Status beleidsplan Vrijzinnigen Nederland; marginaal getoetst, geen 
 wezenlijke veranderingen voorgesteld. 

 2 Permanente educatie: voorstel aan het Hoofdbestuur geformuleerd 
 ter uitwerking van dit onderwerp. 

 3 Gezamenlijk bijtanken met de voorgangers van de VVP;  
 vooralsnog niet aan de orde. 

Activiteiten 
Eendaags bijtanken voorjaar 2017;  
gehouden in de Amershof te Amersfoort met als thema  
welke ruimte er in de vrijzinnigheid nog is voor religiositeit. 

Samenwerking Landelijk Bureau 
Het secretariaat van het convent werd door de medewerkers van het 
Landelijk Bureau in het verslagjaar intensief en positief ondersteund.  
 
Johan de Wit 
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Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg, VPSB 
De VPSB verstrekt jaarlijks subsidies voor projecten in de vrijzinnige sfeer 
in het algemeen en voor ouderen in het bijzonder. Het grootste deel van 
de ondersteuning komt terecht bij de partnerorganisatie Vrijzinnigen 
Nederland, in de vorm van de subsidie ouderenpastoraat en de subsidie 
materiële voorzieningen voor afdelingen, en bij de Stichting Allegoeds.  
Daarnaast verstrekt de VPSB subsidies aan landelijke projecten van 
Vrijzinnigen Nederland en overige projecten met een vrijzinnig karakter, 
waaronder publicaties.  
Op 24 oktober 2016 heeft onder leiding van Aart van Lunteren en Coby 
Timmerman een door de VPSB georganiseerde conferentie 
plaatsgevonden voor vrijzinnige pastores met als thema ‘Nabij de dood’. 
Inleiders waren Laurens ten Kate en Rinus van Warven.  
In november 2016 heeft Coby Timmerman na een bestuursperiode van 
12 jaar afscheid genomen van het bestuur. In haar plaats is Marinus 
Geuze benoemd, hij neemt ook de functie van secretaris over. Leo Kool, 
die als vertegenwoordiger van de Stichting Allegoeds in het VPSB bestuur 
zat, nam in mei 2017 afscheid. Hij zal namens Allegoeds worden op 
gevolgd door Kees van Zuijlen. 
 
Wendelmoet Koek-Faber 

 
  

...Ede... 
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Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, CIO 
Uit het jaarverslag van het CIO: “Inhoudelijk is er aan veel dossiers 
gewerkt. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot de 
betrokkenheid van kerken op vele beleidsterreinen: van immigratie en 
vluchtelingen tot vrijwilligersbeleid en de gratis VOG, de structurele 
bekostiging van GVO/HVO, de geestelijke verzorging bij de politie en 
veiligheid in kerkgebouwen.” 
De oprichting van de werkstichting CIO-ANBI, waar al een tijd sprake van 
was, werd in 2016 een feit. Aan de verdere vormgeving van de stichting 
wordt in 2017 verder gewerkt.  
Wim Deetman nam afscheid als voorzitter van het CIO en is opgevolgd 
door Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. 
Meer informatie over de bezigheden van het CIO is te vinden op 
www.cioweb.nl 
 
Wendelmoet Koek-Faber 

 
  

 
 ...hagenpreek Eibergen... 

http://www.cioweb.nl/
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Commissie CIO-Onderwijs  
Het bestuur van het PC GVO behartigt de belangen van het Protestants 
Godsdienstvormingsonderwijs op de openbare basisschool. De 
Commissie CIO-O (Kortweg gezegd: de Onderwijscommissie) geeft 
hiervoor het bestuur gevraagd en ongevraagd adviezen. De Commissie 
CIO-O is samengesteld uit vertegenwoordigers van vrijwel alle 
Protestantse Kerken en Geloofsgemeenschappen, waaronder 
Vrijzinnigen Nederland. Vanaf de oprichting in 2007 zit ik als 
afgevaardigde van de vereniging in deze Onderwijscommissie. Nu, na 10 
jaar, draag ik het stokje over aan Wies Houweling.  
Het was verheugend, dat het afgelopen jaar de subsidiëring van het 
Godsdienstvormingsonderwijs (GVO) en het Humanistisch onderwijs 
(HVO) veranderde in bekostiging. Dat geeft veel meer zekerheid en dat 
zal de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. 
De leden van de Onderwijscommissie zijn zich bewust van hun 
inhoudelijke verschillen, maar ze staan er gezamenlijk achter, dat het 
goed is om op openbare basisscholen kinderen op een respectvolle wijze 
kennis te laten maken met godsdiensten in het algemeen en het 
protestantschristelijk gedachtegoed in het bijzonder. 
De Commissie heeft veel waardering voor het werk van de tien 
regiobegeleiders en de docenten. Ze zijn de ambassadeurs van het PC 
GVO. 
We moeten helaas een lichte daling constateren in het aantal lessen, 
voornamelijk een gevolg veroorzaakt door het opheffen van scholen en 
door fusies. Deels is ze ook een gevolg van de secularisatie.   
Het versterken van het plaatselijk draagvlak en het betrekken daarbij van 
plaatselijke afdelingen die zich bezighouden met PC GVO, zal voor de 
komende periode weer een belangrijk aandachtspunt zijn.  
 
Bert Jansen 
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Stichting Allegoeds 
Vakanties met een sociale plus, daar zijn we goed in! Als stichting, ontstaan 
vanuit het vrijzinnig gedachtegoed, organiseren we vakanties met zorg en 
begeleiding voor mensen met een beperking of zorgvraag (veelal ouderen). 
Uit de reacties van onze gasten, te gast in ons eigen groepshotel Het 
Bosgoed of bij Allegoeds Vakanties, blijkt keer op keer dat ze ontzettend 
genieten van de warme aandacht en het persoonlijk contact tijdens hun 
verblijf.  
 

Persoonlijke verhaal 
Het onderlinge gezelschap is één van de extra’s waar onze gasten zo 
ontzettend van genieten. Onze 137 vrijwilligers zorgen er met onze 
vakanties voor dat gasten zich weer deelgenoot voelen van de 
samenleving en van waarde voor anderen. Door respect en openheid 
komt in de onderlinge gesprekken het persoonlijke verhaal van de 
oudere naar boven. Ooit ontstaan vanuit de vrijzinnigheid, is deze sociale 
meerwaarde anno 2016 nog steeds actueel. 
 

Opladen in een vakantie 
In het afgelopen jaar mocht Stichting Allegoeds ruim 2600 gasten 
ontvangen. Het aantal gasten bij Allegoeds Vakanties nam met 23% toe 
en groeide naar 897 gasten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van hen genoten 75 mantelzorgers samen met hun partner of ouder van 
een vakantie en kregen zo de kans om zelf ook op te laden.  
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Volledig aangepast hotel 
 In ons volledig aangepaste hotel,  

Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed in Lunteren,  
nam het aantal overnachtingen met 6% toe naar 12.677.  
Mensen met een beperking, een chronische ziekte of zorgvraag kregen 
de mogelijkheid om er echt even uit te zijn We zijn dan ook zeer 
tevreden dat we er opnieuw in zijn geslaagd meer mensen blij te maken 
met een betekenisvol verblijf. 
 

Dank aan alle vrijwilligers en gevers 
We hebben dit alleen kunnen bereiken door de inzet van onze 
vrijwilligers voor onze gasten. Ook spreken we onze hartelijke dank uit 
naar de fondsen en donateurs die een financiële bijdrage leverden, en 
ons zo in staat stelden om kwetsbare mensen een ontspannen verblijf te 
bezorgen.  

Wilt u het werk van Stichting Allegoeds volgen? 
 Meldt u zich dan aan op www.allegoeds.nl voor de e-mailnieuwsbrief. 
Of volg ons op Facebook, u kunt ons vinden op 
 www.facebook.com/allegoedsvakanties en 
www.facebook.com/hetbosgoed.    
 
“Contact met iedereen, zeer sociaal naar elkaar toe. Voor de vrijwilligers 
was niets teveel.” Bron: gastenevaluaties Allegoeds 
 
Liesbeth van den Brink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...Oud-Beijerland... 

http://www.allegoeds.nl/
http://www.facebook.com/allegoedsvakanties
http://www.facebook.com/hetbosgoed
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Interkerkelijk Stichting voor het Kerklied, ISK  
De waarnemend voorzitter, mevrouw ds. G.W. Morsink heeft haar 
functie overgedragen aan de heer ds. G. M. Landman. 
Centraal in dit jaar stond een belangrijk project, namelijk het realiseren 
van een digitaal compendium van achtergrondinformatie bij het in 2013 
verschenen Liedboek. De hiertoe ingestelde redactie werkte met hulp 
van scribenten aan liedtoelichtingen, biografieën en overzichtsartikelen. 
 
Met de Stichting Weerklank, de gemeenten van het gereformeerde 
belijden, werd -na een zeer arbeidsintensief proces- een overeenkomst 
gesloten die een ruime overname van liederen uit het Liedboek in de 
bundel Weerklank mogelijk maakt. Een belangrijke overweging daarbij 
was het bevorderen van eenheid in het gebruik van het kerklied in de 
protestantse kerken. De overeenkomst faciliteert de beweging richting 
het Liedboek in het orthodoxe segment van de kerken en waarborgt de 
belangen van auteurs die bijdroegen aan het Liedboek. 
 
Er waren verschillende werkgroepen ingesteld, om de liederen uit het 
Liedboek in bredere kring te promoten.   
Zo oriënteerde de werkgroep Opnamen zich op mogelijkheden te komen 
tot opnamen van liederen voor kinderen en jongeren. De werkgroep 
Nieuwe liederen kwam met voorstellen voor een jaarlijkse netwerkdag 
met een daaraan verbonden prijsvraag voor nieuwe liederen om 
contacten met het veld te stimuleren. De werkgroep Toerusting 
ontwikkelde een nieuw register op kinderliederen. De werkgroep 
Leefkringen stelde een lijst samen van liederen die in verschillende 
levensfasen en omstandigheden gelezen kunnen worden. De werkgroep 
Subsidies ontwikkelde een nota over subsidie en sponsoring. 
 
In 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het hoofdbestuur van 
de Vrijzinnigen Nederland en ondergetekende. Dit gesprek was 
verhelderend en inspirerend. Nieuwe ideeën welden op en zullen 
worden uitgewerkt.  
Mijn afvaardiging is verlengd, zodat wij onze vrijzinnige stem kunnen 
laten horen. 
 
Harry Schram 
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...Voorburg... 

...Velp... 
Music Drawing Performance 
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Landelijke Stichting IKOS  (Interkerkelijke Stichting Onderwijszaken)  
Het IKOS-bestuur heeft zich ook in 2016 en 2017 ingezet voor een goed 
onderwijsaanbod voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) op de 
Openbare school. Het lesaanbod voor de docenten staat op de website 
GVO-plein. Deze website wordt beheerd door het Centrum voor 
Levensbeschouwing in Leeuwarden. In samenwerking met de andere 
participanten binnen de landelijke werkgeversorganisatie PCGVO 
(Protestants Centrum Voor Godsdienstige Vorming) is IKOS 
medeverantwoordelijk voor goede na- en bijscholing. Het Centrum Voor 
Levensbeschouwing in Leeuwarden is daarbij voor IKOS een belangrijke 
organisator.  
Voor het onderwijsaanbod is er verder een pilot gestart waarin IKOS en 
de methode Kleur het lessenaanbod thematisch op elkaar afstemmen. 
Hiermee wordt het onderwijsaanbod verbreed en verdiept en zijn er 
nieuwe mogelijkheden, ook doordat er vanwege de krimp steeds meer 
samenwerkingsscholen komen.  
IKOS zorgt ieder jaar op de website www-gvo-plein voor 26 nieuwe 
lessen en 15 geactualiseerde lessen.  
 

Plaatselijk draagvlak 
Met het bestuur van PC GVO is geconcludeerd dat het plaatselijk 
draagvlak gering is. Er wordt gekozen voor een andere opzet, waarbij er 
wel een steunpunt in Utrecht komt, waar plaatselijke afdelingen terecht 
kunnen.  
 

Nieuwsbrief en website 
In juni 2016 en november 2016 en februari 2017 verschenen er 
nieuwsbrieven voor de IKOS-afdelingen. Op de landelijke website van 
IKOS werden actuele zaken gemeld.  
Tenslotte: De politiek heeft december 2016 via een amendement 
ingestemd met structurele bekostiging van het levensbeschouwelijk 
onderwijs. Het biedt perspectieven op volwaardig GVO-onderwijs op 
veel meer scholen! IKOS ziet het als haar taak hierin het oecumenische 
vrijzinnige geluid te laten klinken!  
 
Pieter Witteveen 
Secretaris Landelijke Stichting IKOS  
 

Websites voor meer informatie:  
http://www.ikoslandelijk.nl/  http://www.gvo-plein.nl/ en 
http://www.centrumvoorlevensbeschouwing.nl/  

 

http://www.ikoslandelijk.nl/
http://www.gvo-plein.nl/
http://www.centrumvoorlevensbeschouwing.nl/
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Samenstelling landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland 
2017-2017 

C.M. (Ineke) Jacobsen Jensen voorzitter, Haarlem 
F.W. (Feiko) secretaris, Hilversum 
H. (Harry) Rijken penningmeester, Lunteren 
S.D. (Sjoukje) Bouwes Bavinck-van der Wal Heelsum 
W. (Willem) Würdemann Wageningen 
D. (Diederik) von Meyenfeldt Bilthoven 
J. (Johan) de Wit  (op voordracht van het 
  Convent van Voorgangers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...Hagenpreek in Wassenaar... 
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Samenstelling Convent van Voorgangers en 
vertegenwoordigingen van Vrijzinnigen Nederland    
   (naar de stand op 31-8-2017)  
 

Bestuur Convent van Voorgangers    
 N. (Nicoline) Swen-Fischer Lochem 
 J. (Johan) de Wit Andijk 
 I. (Ineke) Adriaansz Kampen 
 L.J. (Wies) Houweling Amsterdam 
Stichting Allegoeds vacature 
Vrijzinnige Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg VPSB 
 A.P. (Noud) Punt (penningmeester)  Zierikzee 
 W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber Doorn 
Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVO 
 G.G. (Bert) Geyskes Bilthoven 
Raad van Kerken (geassocieerd lid)  
 L.J. (Wies) Houweling (primus) Amsterdam 
 J. (Johan) de Wit (secundus) Andijk 
International Association for Religious Freedom IARF 
 Nederlandse Ledengroep  vacature 
Landelijke Stichting IKOS vacature 
Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs 
 E.J. (Jan) Hendriks 
  vertegenwoordiger vrijzinnige geloofsgemeenschappen  
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken CIO    
 Algemeen: W. (Willem) Würdemann Wageningen 
 W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber Doorn  
CIO-O  
 L. (Bert) Jansen Apeldoorn 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 
 H. (Harry) Schram Baarn 
ICUU  
 L.J. (Wies) Houweling Amsterdam 
Zin in opvoeding    
 M. (Marjan) Hengeveld Tiel 
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