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Beste leden, vrienden,  
aspirant leden, donateurs en belangstellenden, 
 
Met dit jaarverslag geven we u inzicht in de 
werkzaamheden en activiteiten van de landelijke 
vereniging Vrijzinnigen Nederland.  
Zoals het ondersteunen van de afdelingen en het 
versterken van het vrijzinnig gedachtegoed.  
Ook geven we antwoord op de vraag wat er 
gebeurde in 2018- 2019 met het landelijk bestuur en 
bureau. 
Daarnaast zijn er korte verslagen van mensen  
die onze landelijke vereniging vertegenwoordigen 
 in andere organisaties. 
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1. Ondersteuning 
 
1.1   Workshops nieuwe bestuursleden 

Dit jaar waren er twee workshops voor nieuwe bestuursleden. De 
workshops vonden beide keren plaats in het hoofdkantoor van het 
landelijk bureau in Amersfoort. Een workshop aan de Spoorstraat,te 
weten een terugkomdag op5 oktober 2018 voor bestuurders uit 
Schiedam, Varsseveld, IJsselstreek (Brummen) en Hattem, en een 
workshop op 25 maart 2019 aan de keukentafel op onze nieuwe locatie 
aan de Paulus Borstraat, met de afdelingen Velp, Wageningen en 
IJsselstreek. In aanloop naar de workshops inventariseert Elsbeth 
Goettsch, bureaucoördinator, van tevoren de vragen van de 
deelnemers. Aan de hand van deze vragen en de onderwerpen uit de 
gereedschapskist, zoals die op de website staat, vertelt zij samen met 
Wies Houweling, algemeen secretaris, over de manieren waarop het 
bureau de afdelingen kan ondersteunen en wat men verder van de 
landelijke vereniging kan verwachten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2   Brainstorm nieuwe verdienmodellen 

Er blijft geld nodig om te doen wat we als vereniging en afdelingen 
graag willen. Dit geld zal steeds minder van (nieuwe) leden komen. Hoe 
kijken we daartegenaan en hoe kan het anders? Vorig jaar hebben we 
in dit kader twee bijeenkomsten georganiseerd  en ook dit jaar is het 
denken en schrijven hierover voortgezet. Enkele 
afdelingspenningmeesters hebben met de landelijk penningmeester 
meegedacht. Hoewel er nog geen concrete resultaten zijn, is er wel een 
proces in gang gezet.  
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1.3   De vrijzinnige gereedschapskist 

Ondersteuning van de afdelingen begint met het beantwoorden van e-
mails en telefoontjes. Vaak kan worden doorverwezen naar de 
zogenoemde vrijzinnige gereedschapskist. Gereedschapskist is een 
technische naam. Zo is het ook bedoeld: het reilen en zeilen van de 
vereniging wordt erin uitgelegd en er zijn ondersteunende 
documenten, alles over film en tv-rechten, en protocollen voor 
bijvoorbeeld evaluatiegesprekken et cetera. Dit jaar is de 
gereedschapskist uitgebreid met verschillende documenten over 
detraktementen, de centrale regeling, AVG en een verklaring van 
toezicht op ANBI. 
 
 
 
 
 
 
 

Het landelijk bureau had dit jaar meermalen persoonlijk contact met 
de afdelingen Eibergen, Ede, Wageningen, Huizen, Ameide, Lunteren, 
Velp, Maassluis, Wassenaar, Rotterdam en Schiedam.  
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1.4 Innovatiesubsidies 
Dit jaar was de laatste gelegenheid om innovatiesubsidies aan te 
vragen. In april 2018 ontvingen de afdelingen hierover een brief met 
aanvraagmogelijkheden. We hebben4 aanvragen ontvangen, waarvan 
er een is afgewezen.  
Het landelijk bestuur is zich aan het beraden over de subsidies en heeft 
de werkgroep om een eindevaluatie gevraagd. In november 2018is al 
besloten om voor jubilea van afdelingen een aparte subsidie toe te 
kennen en die niet meer onder de innovatiesubsidies te laten vallen. In 
de toekomst kunnen afdelingen voor jubilea apart een subsidie 
aanvragen voor activiteiten van maximaal 500 euro.  
Dit geldt voor 25-jarige jubilea of een veelvoud daarvan.  
 
De werkgroep innovatiesubsidies bestond uit 
Esseldien Wennink  voorganger Velp  
Feiko Prins   afdeling Hilversum 
Ad Soutendijk  afdeling Brielle 
Elsbeth Goettsch  
Wies Houweling 
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1.5   Keukentafelgesprekken 
Mignon van Bokhoven heeft voor voorgangers, OVP studenten en 
leden van het Vrijzinnig Platform het spel Tussen zon en maan van 
Christa Anbeek uitgelegd. Het was een inspirerende bijeenkomst.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6   Ondersteuning voorgangers 

Nieuwe leden van het convent dit jaar zijn Jeannette den Ouden, sinds 
september 2018 voorganger in Wageningen, en Mignon van Bokhoven, 
sinds 1 december 2018 voorganger in Renkum. Het bureau stond de 
afdelingen Bennekom, Lunteren en Wassenaar bij in hun vacante 
periode, zowel in het zoeken naar een nieuwe voorgangerals bij het 
opstellen van de overeenkomsten van opdracht. 
We namen afscheid van  
Lauk Spelberg, Loes van Laar en Marthe de Vries.  
Het landelijk bureau ondersteunde de organisatie van Bijtanken in 
Mennorode in oktober 2018. 
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1.7   Onderhouden van het externe netwerk 
Een van de taken van onze landelijke vereniging is het onderhouden 
van contacten met geestverwanten en bevriende organisaties in de 
samenleving.  
 
Overleg van  
functionarissen en voorzitters van vrijzinnige organisaties 
De algemeen secretaris woonde dit jaar de vergaderingen van het 
overleg van de secretarissen van Doopsgezinden, VVP, Remonstranten 
en Apostolisch Genootschap bij. Op 13 mei 2019 was er een overleg 
van de functionarissen en voorzitters. Op de agenda stond de 
gemeenschappelijke inspiratiedag, die helaas vorig jaar 5 mei 2018 niet 
door is gegaan, omdat uiteindelijk de datum een struikelblok bleek. De 
meeste aanwezigen zagen geen mogelijkheid meer om een dergelijke 
dag in de toekomst nog te organiseren. Bij enkele organisaties is er bij 
de achterban te weinig belangstelling. Daarnaast stond het 
gezamenlijke project Begripkwekers op de agenda. Het Apostolisch 
Genootschap en Vrijzinnigen Nederland werken samen in deze website 
www.begripkwekers.nl. Het motto van de website is: ‘Vrijzinnige 
opiniemakers blazen hier het woord ‘solidariteit’ nieuw leven in. Niet 
door te polariseren, maar door begrip te kweken.’ Wies Houweling 
schrijft voor de website en werkte mee aan de reactie op de Nashville-
verklaring in januari 2019. Deze verklaring is veel gedeeld en gelezen.  
 
 

Een reactie ter illustratie:  
 
"Niets wat we al niet wisten en toch schrikken om eeuwenoude,  
tot dogma gestolde interpretaties, zo op papier gezet te zien.  
Star in eigen gelijk en zonder de liefde, zonder verbondenheid,  
zonder broederschap." 
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1.8   Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) 
Onze vereniging is al sinds de oprichting aangesloten bij het 
interkerkelijk contact in overheidszaken(CIO). Zo blijven wij op de 
hoogte en zijn ook nauw betrokken bij overheidszaken die 
geloofsgemeenschappen en kerken aangaan. De verslagen over de 
besproken onderwerpen 2018-2019 zijn geschreven door de 
vertegenwoordigers in de CIO onderwijscommissie, de CIO-ANBI-
commissie en de CIO-AVG-commissie. U vindt deze verslagen verderop 
in dit jaarverslag.  
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1.9   Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG) 
Samen met doopsgezinden en remonstranten participeren wij in de 
SSVG. De SSVG ondersteunt de bijzondere leerstoel Vrijzinnig 
Gedachtegoed en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek 
van prof. dr. Laurens ten Kate. Ook dit jaar gaf prof. Ten Kate weer vele 
lezingen in afdelingen. Daarnaast trekt hij door het land met het 
project Diner Pensant ‘Vrijheid onder druk’.Inmiddels zijn ook de 
afdelingen Schiedam en Hilversum bezocht.  
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is op 5 mei 2019 het boek Is 
vrijheid altijd blijheid uitgekomen, onder redactie van Wies Houweling, 
met een feestelijke presentatie op 25 juni in de Doopsgezinde Kerk aan 
het Singel in Amsterdam. Het boek is naar alle afdelingen en alle 
voorgangers verstuurd.  
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1.10   Raad van Kerken  
De vergaderingen worden afwisselend bijgewoond door Johan de Wit 
(voorganger Zeist en landelijk bestuurslid) en Wies Houweling. Dit jaar 
is er veel vergaderd over het ambt. Daarbij bleek het moeilijk om te 
spreken over de vrouw in het ambt. Voor vrijzinnigen is dat erg 
vreemd, maar we zijn inmiddels dan ook een kleine minderheid in de 
Raad. Het kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag daarentegen bracht 
dit jaar alle kerken samen en gaf nieuw elan en begrip in de 
vergadering.  
De nieuwe algemeen secretaris, Christien Crouwel, is per 1 januari 
2019 begonnen. In haar eerste maanden brengt zij bezoeken aan de 
lidkerken. Zij heeft de Opzoomerlezing van Jeanne Traas bijgewoond in 
Baarn en vooraf met enkele leden van het landelijk bestuur gesproken. 
Een verslag van Teun Jan Tabak kunt u vinden op de website van de 
Raad van Kerken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11   ICUU en IARF 

Algemeen secretaris, Sara Asscher, van de ICUU was deze zomer op 
doorreis in Nederland en bracht onze vereniging een bezoek. Het is 
goed om in een persoonlijk gesprek ervaringen uit te kunnen wisselen 
en om van elkaar te horen hoe het met onze vereniging gaat en de 
ICUU.  
De Remonstranten hebben ook het lidmaatschap van de ICUU 
aangevraagd en zullen waarschijnlijk komende conferentie in 2020 hun 
wens kenbaar maken.  
Dit jaar zijn er alleen vergaderingen via Zoom geweest. In oktober 2020 
is er een conferentie in Montreal Canada.  
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1.12   Vrijzinnig gedachtegoed 
Vrijzinnig platform 

Het moet meer over de inhoud gaan. Dat was het belangrijkste advies 
van de commissie Vrijzinnigen 2020. Snel na de AV van 24 november 
2018 werd de oproep gedaan voor kandidaten voor het Vrijzinnig 
Platform. Dit platform kreeg als opdracht van de AV mee om zich te 
verdiepen in de vraag hoe ons vrijzinnig gedachtegoed kan bijdragen in 
deze tijd, in deze samenleving.  
Lia Hol (Bennekom), Etje Verhagen (Hattem), Diet Bredenoord 
(Heerde), Joost Ruitenberg (Bilthoven) en Feiko Prins (Hilversum) 
meldden zich enthousiast voor de opdracht. Binnen enkele maanden is 
er geïnspireerd gewerkt en voortgang geboekt. Er is gebrainstormd, 
extern advies gevraagd en de voorgangers zijn bezocht tijdens 
Bijtanken. Er is een onderwerp gekozen: ‘Diversiteit, samenleven met 
verschillen’. U kunt over het platform lezen in Vrije Ruimte of op de 
website. Het platform suggereert de uitwerking van het thema in 
lezingen, creatieve werkvormen en vele andere wijzen. Het zijn fijne 
bijeenkomsten, het gaat ergens over! 
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Opzoomerlezing 
Op zaterdag 25 mei 2019 hield Jeanne Traas de 2e Opzoomerlezing: 
’Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen helpt dat?’.  
Het was een prachtige lezing die uitnodigde tot gesprek.  
De lezing is in het kader van onze jubileumviering aan alle leden 
toegestuurd ter inspiratie.  
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Blogs 
Er zijn dit jaar door Wouter Blokhuis, Klaas Douwes, Johan de Wit en 
Wies Houweling diverse blogs en columns geschreven voor onze 
website en de nieuwsbrief. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielsplekken 

Dit verenigingsjaar begonnen wij met de nieuwe landelijke try-out van 
het project Zielsplekken. In september 2018 was de start in Amersfoort 
en in het voorjaar van 2019 in Nijmegen. Zielsplekken is bedoeld voor 
mensen die niet gebonden zijn aan traditionele kerken, maar wel met 
elkaar over hun inspiratie willen spreken. Zinzoekers verbinden, dat is 
het doel. Janneke Stegeman begeleidt de eerste serie gesprekken. We 
bespreken haar ervaringen in de AV van 23 november2019.  
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2. Een terugblik 
 
2.1   Afdelingen 

De afdeling Varsseveld vierde het 100-jarig jubileum met een 
voorstelling van Arjan Erkel op 31 oktober 2018. De afdeling 
Wassenaar vierde afgelopen verenigingsjaar hun 100-jarig jubileum 
met feestelijke activiteiten, o.a. een prachtig toneelstuk, een receptie 
en een gedicht in de tuin.  

 
2.2   Bureau 

Er kwam een vraag uit de afdeling Schiedam over de voorgangers die in 
de afdeling hebben gestaan. Dit in het kader van de viering van het 
110-jarig bestaan van het kerkgebouw. Met de antwoorden op de 
vragen kreeg de huidige voorganger het overzicht compleet en kon dit 
presenteren in een feestelijke viering. Verder werd er al druk gespit in 
de geschiedenis van de landelijke vereniging ter voorbereiding van het 
komende 150-jarig jubileum. 
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2.3   Bestuur 
De Algemene Vergadering van 24 november 2018 kan voor mij de 
geschiedenis in gaan als de meest vreselijke algemene vergadering die 
ik, in de tien jaar dat ik nu bij de vereniging werk, heb meegemaakt. 
Het enige positieve hieraan is dat het vanaf nu alleen maar beter kan 
gaan. Want voor de toekomst van onze vereniging hebben we elkaar 
nodig. Daar hebben we met elkaar ook hard aan gewerkt. Ik geloof 
zeker dat we nu een inspirerende tijd in gaan.  

 
 

 
 
 
Op de AV van november 2018 zegde voorzitter Ineke Jacobsen Jensen 
toe nog zes maanden ad interim aan te blijven. Op 1 juni 2019 heeft zij 
haar taken als voorzitter beëindigd. Het bestuur is met drie 
bestuursleden – Diederik von Meyenfeldt, Harry Rijken en Johan de 
Wit – deze zomer doorgegaan. Inmiddels zijn er drie nieuwe 
bestuursleden gevonden.  
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2.4   Vanuit de Paulus Borstraat 
Het was een intensief jaar met een verhuizing. Natuurlijk eerst de 
teleurstelling dat we weg moesten uit de Spoorstraat, omdat het pand 
verkocht werd.  Toen moesten we zoeken naar een nieuwe locatie en 
was er de verhuizing. Het was een gedoe, maar we zijn er nu erg blij 
mee. Het is een fijne werkplek en ook vinden we het een mooi idee dat 
de gesprekken nu aan de tafel in de keuken plaatsvinden. Aan de 
keukentafel heb je immers de beste gesprekken!   
 

 
 
 Elsbeth Goettsch heeft naast haar reguliere taken nu ook de 
secretariële ondersteuning van het bestuur van de VPSB erbij 
gekregen. Ikzelf ben voor vier uur per week coördinator van de 
Stichting Stimulering Vrijzinnig gedachtegoed. 
Met elkaar hebben wij het goed en we proberen er met onze beperkte 
capaciteit zo veel mogelijk voor te zorgen dat het ook voor u goed gaat. 
 
Wies Houweling 
algemeen secretaris 
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3. Verslagen van  
    de vertegenwoordigingen van de vereniging  
 
3.1   Convent van Voorgangers van Vrijzinnigen Nederland 
Voorgangers 

Aan het eind van het verslagjaar waren 29 voorgangers werkzaam bij 
Vrijzinnigen Nederland. In de loop van het jaar september 
2018/augustus 2019 vonden de volgende mutaties in het voorgangers  
bestand plaats: 
Marianne van de Broek, Jeannette den Ouden en Mignon van 
Bokhoven traden toe als lid van het Convent van Voorgangers.  
Loes van Laar, Marthe de Vries en Lauk Spelberg  
traden uit als lid van het convent. 
 

Conventsbestuur 
Per 1 september 2018 bestond het convents bestuur 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 september 2018 een 
gezamenlijke vergadering belegd. 
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Aandachtspunten in het verslagjaar 
Het convents bestuur heeft zich onder andere met de volgende 
onderwerpen bezig gehouden: 
1.  
Gezamenlijk bijtanken met de voorgangers van de VVP;  
in het najaar van 2018 heeft dit plaatsgevonden in Mennorode. 
2.  
Strubbelingen tussen enerzijds enige voorgangers en anderzijds het 
hoofdbestuur van de landelijke vereniging.  
In de loop van 2019 heeft mediation plaatsgevonden teneinde de 
tussen betrokkenen gerezen wrijfpunten bij te stellen c.q. op te lossen 
3.  
Positie van de algemeen secretaris van de vereniging in het convents 
bestuur gedurende het verslagjaar. Gezien de tussen haar en enige 
voorgangers bestaande verschillen van inzicht over de koers van de 
vereniging en het convent, heeft het convents bestuur afgezien van 
haar inbreng gedurende de duur van voormelde mediation. 
 

Activiteiten 
Eendaags bijtanken voorjaar 2019; gehouden in de Witte Huisjes in 
Bunnik met als thema: beraad op de verhouding 
convent/hoofdbestuur. 

 
Samenwerking Landelijk Bureau 

Het secretariaat van het convent werd in het verslagjaar door het 
landelijk bureau  intensief en positief ondersteund.  
 
Johan de Wit 
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3.2   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 partnerorganisaties 
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 subsidie aan landelijke projecten van 
Vrijzinnigen Nederland en overige projecten met een vrijzinnig 
karakter. In het afgelopen jaar heeft het VPSB-bestuur zich beraden op 
het subsidiebeleid. Uitkomst daarvan is dat de nadruk meer zal komen 
te liggen op projecten waarbij geestelijke verzorging centraal staat. 
 
De VPSB-studiedag voor voorgangers en pastoraal werkers vond plaats 
op maandag 18 maart 2019 in het Dominicanenklooster in Zwolle.  
Prof. dr. Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit 
en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, en 
Stevo Akkerman, columnist bij Trouw en schrijver, hielden inleidingen 
over het thema 
‘Vrijheiden 
zingeving in een 
neoliberale wereld’. 
Daarna was er 
gelegenheid tot 
discussie in kleinere 
groepen. De opzet 
was zodanig dat de 
deelnemers er voor 
bijscholing 
benodigde punten 
mee konden halen. 
Helene Westerik en 
Aart van Lunteren 
verzorgden voor de 
VPSB de organisatie.  
 
Wendelmoet  
Koek-Faber 
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3.3   Nieuwe vrijzinnige Omroep (NVO) 
De NVO heeft per 1 januari 2018 de website Zinweb overgenomen van 
de Stichting Zinweb, die opgeheven is. In eerste instantie heeft het 
bestuur zich gericht op het consolideren van het beheer van deze 
website. Zinweb biedt een platform voor alle vrijzinnige en verwante 
organisaties om hun evenementen aan te kondigen, nieuwe boeken 
aan te prijzen en er is een uitgebreid video-archief. Zinweb is er voor 
iedereen die iets met zingeving wil en bereikt juist ook velen die niets 
met vrijzinnigheid of kerk hebben. Zinweb wil een eerste handreiking 
zijn naar zingeving. 
 
Feiko Prins 
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3.4   CIO-ANBI 
De Stichting CIO-ANBI is sinds dit verenigingsjaar van start gegaan.  
De stichting heeft contact met de belastingdienst over ANBI zaken ten 
behoeve van de kerken. Een speerpunt hierin is het toezicht op toezicht. De 
landelijke vereniging heeft zich verantwoordelijk gesteld om het toezicht op 
toezicht te bewaken. Dat betekent dat de afdelingen elk half jaar wordt 
gevraagd hun ANBI gegevens na te kijken en indien nodig aan te passen op 
de plaatselijke websites. Daarnaast wordt jaarlijks gevraagd om een 
verklaring aan te leveren waarin de goedkeuring van de jaarcijfers door de 
kascommissie en de ledenvergadering van de afdelingen is gewaarborgd. 
Deze verklaringen stuurt de landelijke vereniging naar Stichting CIO-ANBI. 
 
Elsbeth Goettsch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5   CIO-AVG 

Het CIO is na de invoering van de nieuwe privacywet AVG bezig om de 
bijzondere positie van kerken bij de controlerende toezichthouder te 
behartigen. Tot nu toe is het niet gelukt om echt met elkaar in gesprek te 
komen. De nieuwe privacyregels zijn voor kleine vrijwilligersorganisaties 
lastig en daar wil het CIO-AVG zich sterk voor maken. 
 
Elsbeth Goettsch  
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3.6   Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 
Hoewel het jaar 2019 nog niet voorbij is, wil ik toch graag een overzicht 
geven van de activiteiten van ISK. 
 
Het compendium vordert gestaag en zal hopelijk in 2020 haar beslag 
krijgen. Dat betekent niet, dat er nog geen gebruik van kan worden 
gemaakt. Wat al gereed is kan worden gebruikt door voorgangers en 
andere belangstellenden. In het compendium wordt iets over de 
liederen gezegd en daarnaast ook over de tekstdichter en de 
componist. Interessant om eens te bekijken! 
Een psalmenuitgave is in de maak als aanvulling op het Liedboek. 
Er is in het verleden een aantal projectgroepen in het leven geroepen. 
Een aantal heeft zijn opdracht voltooid (zie de website). Van het 
psalmenproject, de projectgroep Communicatie en die van het 
subsidiebeleid worden de voorstellen nog verwacht. Op de 
Liedboekdag in 2018 is vastgesteld dat men om herhaling vraagt. 
Daarom zet de projectgroep Liedboekdag haar werkzaamheden voort. 
Meemaken is meer dan de moeite waard!  
Na de presentatie van het Liedboek is een dergelijk project niet af. Er 
worden nog steeds nieuwe liederen geschreven en gecomponeerd. De 
projectgroep Nieuwe Liederen is verzocht om aan het werk te gaan. 
Er is contact met de Stichting De Vertaalslag om de mogelijkheid van 
samenwerking te onderzoeken voor wat betreft een periodieke 
prijsvraag voor dichters en/of componisten, om nieuwe kerkliederen te 
schrijven. 
De deelnemende kerken zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst om te 
bespreken hoe de introductie van het Liedboek in de kerken is 
verlopen. Daarnaast gaat het ook om welke lacunes ervaren zijn en wat 
er nodig is om het gebruik van het Liedboek in uiteenlopende 
leefkringen verder te stimuleren. 
Men wil internationale contacten leggen voor uitwisseling van liederen 
en of andere mogelijkheden tot samenwerking. 
 
Harry Schram, oud-voorganger 
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3.7   Landelijke Stichting IKOS  
(IKOS=Interkerkelijke Stichting Onderwijszaken)  

Het IKOS-bestuur heeft zich ook in 2018 en 2019 ingezet voor een goed 
onderwijsaanbod voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) op de 
Openbare school. IKOS biedt steeds nieuw lesmateriaal aan, waarbij 
aandacht is voor actuele ontwikkelingen in de samenleving. Op de website  
www.zinvolleronderwijs.nl komen per jaar 26 nieuwe lessen en er worden 
15 bestaande lessen geactualiseerd. Gezien de vraag bij docenten – ook 
vanwege de mogelijkheden om in de onderbouw GVO-lessen te geven – 
wordt daarbij ook lesmateriaal voor de onderbouw ontwikkeld. Er is een 
speciale redactie die i.s.m. VONKT zorg draagt dat de lessen geschreven en 
gepubliceerd worden.  

http://www.zinvolleronderwijs.nl/
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Er zijn op dit moment vergevorderde plannen om Kom in de Kring, een 
project rond prentenboeken voor vieringen in de kerk, geschikt te maken 
voor de GVO-lessen in de onderbouw. Kom in de Kring is gemaakt door 
Corien van Ark voor liturgische vieringen in de doopsgezinde gemeente van 
Wageningen.  Zij is gevraagd het zo uit te breiden dat het ook in het 
basisonderwijs gebruikt kan worden.  
De lessen verschijnen op www.zinvolleronderwijs.nl, voorheen GVO-plein. 
Dit heeft te maken met het feit dat in Leeuwarden het Centrum Voor 
Levensbeschouwing in maart 2018 verderging onder de naam VONKT. Vonkt 
is voor IKOS een belangrijke partner in het beheren van de website met 
lesmateriaal en de verantwoordelijkheid voor na- en bijscholing voor 
docenten GVO, in opdracht van IKOS.  
Voor het bestuur van PCGVO, de landelijke werkgeversorganisatie voor 
docenten GVO, is IKOS een belangrijke partner in de beoordeling van de 
inhoudelijke kwaliteit van de lessen op de openbare basisschool. Hiertoe is 
er tweemaal per jaar een overleg in Utrecht.  
Door de ontwikkelingen op ICT gebied, de snelheid waarmee digitale media 
veranderen, wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe opzet voor de 
website van IKOS. 
Tenslotte is het IKOS-bestuur verheugd dat er inmiddels een aantal nieuwe 
bestuursleden bereid gevonden zijn om voor opvolging te zorgen. 
Continuïteit en zorg voor de inhoudelijke ondersteuning, de open 
benadering van GVO, is en blijft onontbeerlijk.  
 
Pieter Witteveen , secretaris Landelijke Stichting IKOS  
Websites voor meer informatie: 
www.ikoslandelijk.nl,www.zinvolleronderwijs-plein.nl, en www.vonkt.nl. 
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4. Samenstelling besturen 
landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland  2018-2019 

C.M. (Ineke) Jacobsen Jensen  voorzitter, Haarlem 
D. (Diederik) von Meyenfeldt  secretaris a.i. en vicevoorzitter, 

Bilthoven 
H. (Harry) Rijken  penningmeester, Lunteren 
J. (Johan) de Wit op voordracht van het  

Convent van Voorgangers 
 

Conventsbestuur 
N. (Nicoline) Swen  voorzitter, Lochem 
J. (Johan) de  Wit  secretaris, Andijk 
I. (Ineke) Adriaansz  lid, Kampen 
L.J. (Wies) Houweling  lid, Amsterdam 
 

Vertegenwoordigingen(naar de stand op 31-8-2019) 
St. Allegoeds,  vacature 
Vrijzinnige Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) 

   W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber, voorzitter 
   D. (Diederik) von Meyenfeldt 

Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVO 
   F.W. (Feiko) Prins 

Raad van Kerken (geassocieerd lid) 
L.J. (Wies) Houweling primus 
J. (Johan) de Wit   secundus 

International Association for Religious Freedom IARF 
   Nederlandse ledengroep vacature 

Landelijke Stichting IKOS   vacature 
Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs 

   mevrouw E. Vink 
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken CIO 

      vacature 
CIO-O  L.J. (Wies) Houweling 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK 

   H. (Harry) Schram 
ICUU  L.J. (Wies) Houweling 
Zin in Opvoeding M. (Marjan) Hengeveld 
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4. Samenstelling besturen         
29  Landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland 2018-2019  

 Convents bestuur  
 Vertegenwoordigingen (naar de stand op 31-98-2019) 

  St. Allegoeds  
 Vrijzinnige Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB)   
 Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVP  
 Raad van Kerken (geassocieerd lid)  
 International Association for Religious Freedom IARF   
   (Nederlandse ledengroep ) 
 Landelijke Stichting IKOS  
 Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs  
 Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken CIO  
 CIO-O  
 Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK  
 ICUU  
 Zin in Opvoeding  
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