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Met dit jaarverslag geven we u een inzicht  
in de werkzaamheden en activiteiten  
van de landelijke vereniging.  
Zoals de concrete uitwerking  
van de ondersteuning van de afdelingen,  
het versterken van het vrijzinnig gedachtegoed  
en het antwoord op de vraag wat er in  
de betreffende periode, 2017-2018, 
 in de landelijke vereniging is gebeurd  
met bestuur en bureau.  
Daarnaast zijn er korte verslagen  van mensen  
die onze landelijke vereniging vertegenwoordigen. 
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1. Ondersteuning 

1.1 AVG workshops 
Op 25 mei 2018 werd de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De wet gaat over de 
versterking en uitbreiding van de privacyrechten, waarvoor meer 
verantwoordelijkheid bij de organisaties zelf komt te liggen.  
Ook voor onze organisaties heeft dat gevolgen, zowel landelijk als 
plaatselijk. Het landelijk bureau stimuleerde de afdelingen om hun 
administraties en websites aan te passen aan de AVG, en bood hierin 
concrete ondersteuning.   
Het landelijk bureau organiseerde drie workshops, gegeven door AVG-
specialist Eric van den Berg. Aan de workshops deden meer dan dertig 
bestuursleden en verantwoordelijken voor de administratie mee.  
Het bestuur benoemde Elsbeth Goettsch tot landelijk 
verwerkingsverantwoordelijke en Menno Vinke als bestuurlijk 
verantwoordelijke op het vlak van de AVG. Beiden laten zich 
voorlichten over dit onderwerp door de bijeenkomsten van het CIO-
AVG bij te wonen. De komende tijd zal dit onderwerp aandacht blijven 
vragen. De afdelingen worden op dit punt ondersteund en de landelijke 
vereniging wordt AVG-proefgemaakt.  

 

1.2 Workshops nieuwe bestuursleden 
Dit jaar waren er drie workshops Nieuwe bestuursleden.  
Twee workshops op het landelijk bureau en een op verzoek in de afdeling 
Varsseveld. Vantevoren inventariseert de bureaucoördinator de vragen 
van de deelnemers.  
Aan de hand van deze vragen en de onderwerpen uit de gereedschapskist, 
te vinden op de website www.vrijzinnigen.nl, vertelt zij samen met de 
algemeen secretaris over de manieren waarop het bureau de afdelingen 
kan ondersteunen en wat men verder van de landelijke vereniging kan 
verwachten.   
 

1.3 Cursus filmpjes maken met de iPhone  
Websites en social media vragen steeds meer om korte filmpjes. Vaak 
hebben afdelingen ook leuke ideeën en activiteiten voor de website. De 
workshop ‘Filmpjes maken met de iPhone’maakt het mogelijk om een kort 
filmpje van maximaal drie minuten te maken met ondertiteling en muziek. 
In de workshop filmden vijf deelnemers elkaar enthousiast. De NVO 
financierde de workshop. 
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1.4 Workshop Identiteit door Paul Rasor  
Paul Rasor gaf twee workshops‘Identiteit’. Daarin ging hij uitgebreid in 
op het proces van de vrijzinnigen in de USA en andere landen, om te 
groeien van een vrijzinnig identiteitsdocument naar het formuleren van 
gemeenschappelijke waarden. De deelnemers waren erg enthousiast  
ver deze mogelijke ontwikkelingen, ook voor onze vereniging.  

1.5 Brainstorm nieuwe verdienmodellen 
We denken na over nieuwe verdienmodellen voor de landelijke vereniging 
en de afdelingen. Want om ons werk als vereniging en afdelingen te 
kunnen voortzetten, blijft geld nodig. Dit geld komt steeds minder van 
(nieuwe) leden. Deze trend zet door. Hoe kijken we daar tegen aan?  
Kan het anders? Dat was het onderwerp van twee bijeenkomsten op 21 
september en 2 juni, onder leiding Harry Rijken, penningmeester van het 
landelijk bestuur. In een gesprek met penningmeesters en voorzitters van 
verschillende afdelingen werd hierover hardop nagedacht. 
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1.6 De vrijzinnige gereedschapskist 
Ondersteuning van de afdelingen begint met het beantwoorden van  
e-mails en telefoontjes. Vaak kan worden doorverwezen naar de 
zogenoemde gereedschapskist op de website, een verzameling van 
nuttige en praktische documenten. 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, zoals uitleg 
over film- en televisierechten, en protocollen voor bijvoorbeeld 
evaluatiegesprekken enzovoort. Dit jaar is de gereedschapskist 
uitgebreid met verschillende documenten over de AVG.  
 
Het landelijk bureau had dit jaar langer persoonlijk contact met de 
afdelingen Eibergen, Ede, Maarssen, Renkum, Wageningen, Lunteren, 
Driebergen, Heerde en Hattem, Voorburg, Velp, Soest en Maassluis. 
 
Dit jaar was de vijfde en waarschijnlijk laatste gelegenheid om 
innovatiesubsidies aan te vragen. In mei ontvingen de afdelingen de brief 
met de aanvraagmogelijkheden. Daar zijn tot nu toe vier reactiesop 
binnengekomen. Van de nieuwe initiatieven wordt, als dat mogelijk is, 
verslag gedaan in Vrije Ruimte. Het inspireert altijd om over nieuwe 
initiatieven te lezen. 
Werkgroep Innovatiesubsidies, die de subsidies voor de projecten 
toekent - via de vastgestelde criteria - en evalueert, bestaat uit: Esseldien 
Wennink (voorganger Velp), Han Jansen (oud-voorzitter IJsselstreek), 
Feiko Prins (voorzitter Hilversum), Elsbeth Goettsch en Wies Houweling. 
 

1.7 Ondersteuning voorgangers 
Dit jaar vonden er twee convent gesprekken plaats. De voorzitter van het 
convent, Nicoline Swen, en algemeen secretaris Wies Houweling voerden 
een gesprek met zowel Froukje Pitstra als met Marianne van den Broek. 
Beide zijn toegelaten tot het convent en hebben  consent van Vrijzinnigen 
Nederland. Ook voerden zij een afscheidsgesprek met Marry van Leeuwen. 
Zij is vertrokken bij afdeling Renkum. Het bureau stond de afdelingen 
Wageningen en Renkum bij in de vacante periode, onder meer bij het 
zoeken naar een nieuwe voorganger.  
 
Het landelijk bureau houdt in het kader van de permanente educatie de 
studieverloven bij. Zoals bijvoorbeeld het studieverlof van Peter Korver,dat 
ging over de vrijzinnige viering van het avondmaal. In het najaar van 2018 
verschijnt zijn boek over dit onderwerp. Evelijne Swinkels volgde een 
opleiding verbindend leiderschap.  
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Het landelijk bureau ondersteunde de organisatie van Bijtanken. De 
jaarlijkse tweedaagse bijeenkomst op 12 en 13 september 2017 in 
Mennorode, dit jaar dus niet in augustus maar in september, ging dit 
keer over nieuwe vormen en rituelen.  
De eendaagse bijeenkomst met emeriti-voorgangers vond plaats op 29  
januari 2018. Het onderwerp was pastoraat. Te gast was Froukje Pitstra,  
zij ging met de aanwezige voorgangers in gesprek over haar onderzoek.  

1.8 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. De algemeen secretaris woonde dit jaar alle vijf 
vergaderingen bij van het overleg van de secretarissen van 
Doopsgezinden, VVP, Remonstranten en Apostolisch genootschap.  
De bureaucoördinator coördineert en notuleert bij deze bijeenkomsten.  
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1.9 Voorzitters- en functionarissenoverleg 
De voorzitters en functionarissen van bovengenoemde organisaties 
ontmoetten elkaar twee maal in Baarn. Zij kwamen bijeen in het 
hoofdgebouw van het Apostolisch Genootschap. Daar ontstond tijdens 
een brainstorm het idee om te starten met de ‘begripkwekers’. 
 Een manier om meer landelijke publiciteit te genereren.  
De Remonstranten, het Apostolisch Genootschap en Vrijzinnigen 
Nederland voeren dit initiatief uit. Inmiddels is er een gezamenlijke 
website gelanceerd, www.begripkwekers.nl, en zijn de eerste artikelen 
verschenen. Helaas is de gezamenlijke inspiratiedag 5 mei 2018 niet 
doorgegaan. In de loop van de voorbereiding bleek de gekozen datum 
met het onderwerp Vrijheid toch geen goede keuze. Besloten werd om 
de inspiratiedag voorlopig uit te stellen. 
 

1.10 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 wij 
nauw betrokken bij overheidszaken die geloofsgemeenschappen en 
kerken aangaan. De verslagen over de besproken onderwerpen 2016-2017 
vindt uverderop in dit jaarverslag. Deze zijn geschreven door de 
vertegenwoordigers in CIO-plenair en de CIO Onderwijscommissie. 

 

1.11 Stichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed 
Samen met Doopsgezinden en Remonstranten participeren wij in de SSVG, 
Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed. 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 diverse afdelingen. Daarnaast 
trekt hij door het land met het project Diner Pensant Vrijheid onder druk.  

1.12 Raad van Kerken 
De vergaderingen van de Raad van Kerken worden afwisselend 
bijgewoond door Johan de Wit (voorganger afdeling Zeist en landelijk 
bestuurslid) en Wies Houweling. Op de agenda stonden de onderwerpen 
Flexibilisering van arbeid, Maria, Magnificat, AVG, de Derde Levensfase, 
het afscheid van algemeen secretaris Klaas van der Kamp en de vervulling 
van de vrijgekomen vacature. Ook was onze vereniging aanwezig bij de 
viering van 50 jaar Raad van Kerken Nederland en de viering van 70 jaar 
Wereldraad van Kerken. 
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1.13 ICUU en IARF 
The International Council of Unitarians and Universalists (ICUU) is een 
netwerk van vrijzinnigen wereldwijd, met deelnemende groepen uit de 
hele wereld. Deze groepen staan meestal bekend onder de naam 
Unitarians of Unitarian Universalists. Een hoogtepunt in dit wereldwijde 
netwerk was de ICUU-conferentie van 12 tot en met 15 februari 2018 in 
Nepal. Onze vereniging was vertegenwoordigd door Wies Houweling en 
Klaas Douwes.  
Als 'honorable dutchman' was ook Paul Rasor aanwezig, die in dit grote, 
internationale gezelschap zijn persoonlijke ervaringen met Vrijzinnigen 
Nederland kon delen met de deelnemers. De verhalen en filmbeelden van 
Wies Houweling en Klaas Douwes zijn verschenen in Vrije Ruimte,het 
magazine Omzien en op de website.  
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Van 29 juli tot 1 augustus 2018 vond in Washington het 35e IARF 
Wereldcongres plaats.  International Association for Religious Freedom 
bracht ruim 300 deelnemers samen, uit onder andere Noord-Amerika, 
Europa, India en Japan. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door  
Lucie Meijer, algemeen lid en jaren verbonden geweest aan de IARF. 
 In Vrije Ruimte, editie september 2018, vindt u een uitgebreid verslag. 
 
Op ons landelijk bureau ontvingen we ook tegenbezoeken. Rev. Diane 
Rollert is de Canadese voorganger van de Unitarian Universalist in Montreal 
en ambassadeur van de Unitarian Universalist Association in Europa. 
Op het bureau vertelde zij uitgebreid over haar werk in zowel Montreal als 
Europa. Een terugblik op dit bezoek vindt u op onze website. 
 
KristýnaLederováKolajová, president van de Religious Society of Czech 
Unitarians, en PetrSamoyský, predikant in Praag, brachten een werkbezoek 
aan het landelijk bureau in het kader van hun onderzoek naar vrijzinnigen in 
Europa. Zij maakten een verslag en een film voor hun Unitarische Academie. 
Behalve Amersfoort bezochten ze ook de afdeling Naarden-Bussum.  
De voorgangers ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan een 
voorgangersconferentie van de Unitarians in Engeland. Helaas was de 
uitnodiging te kort van tevoren verstuurd, en was niemand in de 
gelegenheid te gaan.  
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1.14 Vrijzinnig gedachtegoed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit verenigingsjaar publiceerde Vrijzinnigen Nederland de tweede editie 
van ons eigen magazine, dit keer getiteld ‘Omzien’. In deze nieuwe editie 
verwerkten wij de resultaten van het onderzoek van Froukje Pitstra naar 
pastoraat in onze vereniging. Froukje is onderzoeker en geestelijk 
verzorger met consent bij de huizen van Amsta in Amsterdam.  
De redactie van het magazine bestond dit keer uit: Richard van der Keur 
(voorzitter afdeling Schiedam), Willem van der Meiden (voorganger 
Driebergen), Wies Houweling, Elsbeth Goettsch en natuurlijk Froukje 
Pitstra. Omzien gaat voor het grootste deel over pastoraat binnen 
Vrijzinnigen Nederland en de afdelingen, voor ons een belangrijk 
onderwerp. Behalve artikelen en interviews over pastoraat geeft het 
magazine tevens een beeld van wat Vrijzinnigen in het land te bieden 
hebben, waardoor het magazine zeer geschikt is om uit te delen aan 
belangstellenden die meer willen weten over Vrijzinnigen.  
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Wouter Blokhuis en Wies Houweling schreven dit jaar voor onze website 
en de nieuwsbrief diverse blogs. 
 
Op de Algemene Vergadering op 2 december  2017 overhandigde Wies 
Houweling het eerste exemplaar van het boekje FemTalks 2017 aan Berte 
van Soest, winnares van de Spreekwedstrijd in Paradiso juni 2017. Het 
boekje bevat de verhalen van alle vijf finalisten en is breed verspreid in het 
land. Het is nog steeds verkrijgbaar op het landelijk bureau. 
 
In januari 2018 was Wies Houweling te gast bij presentatrice Marleen 
Stelling in het televisieprogramma Nachtzoen. Dit programma van de EO 
wordt laat op de avond uitgezonden. “Geen dogma’s, maar vragen van 
ieder mens mogen centraal staan”, stond er over Vrijzinnigen Nederland 
in de aankondiging van de uitzending op 1 februari 2018. Het interview is 
op dit moment van schrijven nog terug te zien via uitzendinggemist.net.  
 
Om onze zichtbaarheid in de media verder te vergroten maakte het 
bureau drie advertenties voor Vrijzinnigen Nederland.  
Deze advertenties werden geplaatst in het eenmalige magazine  
Nieuw Heilig, in het blad Mix van Nieuw Wij en in het tijdschrift Volzin. 
Ook begonnen wij dit verenigingsjaar met de nieuwe landelijke  
try-out van het project Zielsplekken.  
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. 
Zowel in het 
magazine Omzien  
als op de website  
en sociale media is 
dit nieuwe initiatief 
onder de aandacht 
gebracht.  
In het voorjaar van 
2019 zullen we met 
Janneke haar 
ervaringen van de 
eerste serie 
bijeenkomsten 
bespreken. 
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2. Geschiedenis 

2.1 Afdelingen 
Het afgelopen verenigingsjaar vierden we ook een aantal jubilea, zoals in 
de afdelingen Hattem, Midden-Drenthe en Zuid-Kennemerland. Hattem 
en Zuid-Kennemerland vierden feest omdat zij 100 jaar geleden ‘het licht 
zagen’ met mooie vieringen en lezingen. Afdeling Midden-Drenthe is iets 
ouder, zij vierde haar 120-jarig bestaan. De afdeling pakte uit met een 
vrolijke en bijzondere dag, met als thema ‘Kwetsbaar en kostbaar’. Het 
goede dat zij met elkaar hebben - en kunnen delen - werd feestelijk 
bevestigd met mooie woorden, muziek en een interactieve presentatie. 

2.2 Bureau 
Het bureau ontving twee rechtstreekse geschiedenisvragen. De neven 
Steenbergen verdiepten zich in hun familiegeschiedenis en ontdekten dat 
een grootvader in de afdeling Birdaard actief is geweest. Deze afdeling is al 
jaren geleden opgeheven, maar bij het bezoek aan het bureau kwam nog 
meer interessante informatie over de familie naar boven. Ook vonden 
wenog foto’s van het gebouw in Birdaard in het archief. Uit de Verenigde 
Staten kwam via Tom-Eric Krijger het verzoek van een katholieke 
wetenschapper, dr. Christopher T. Begg, om artikelen door te sturen van 
dr. Abraham Kuenen. Kuenenwas van 1876-1879 voorzitter van onze 
vereniging. Beggwerkt aan de biografie van hem. De gewilde artikelen 
staan in de voorloper van De Hervorming, ons weekblad in de 19e eeuw, 
het Nieuwe Kerkelijk Weekblad. Helaas hadden we die jaargangen niet op 
het bureau. Het Utrechts Archief heeft ervoor gezorgd, dat de jaargangen 
die zij in het archief hadden nu digitaal beschikbaar zijn.  
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2.3 Bestuur 
Naast de jaarlijkse algemene vergadering (AV) in december was er op 
zaterdag 21 april 2018 een extra algemene vergadering.  
Op de april-agenda stonden twee onderwerpen:  
de presentatie van het onderzoek naar pastoraat van Froukje Pitstra  
en het rapport van de commissie Vrijzinnigen 2020.  
 
De resultaten van het onderzoek naar pastoraat zijn verwerkt in het 
magazine Omzien. De eerste exemplaren van dit magazine werden 
aangeboden aan de aanwezige voorgangers. 
Tijdens deze bijeenkomst konden alle afdelingen een voor een hun 
mening geven over het rapport Vrijzinnigen 2020 en de aanbevelingen. 
Het rapport werd niet aangenomen. Wel is afgesproken verder te 
werken aan de bestaande inhoud. De commissie heeft veel werk verzet 
en is door de algemene vergadering bedankt voor haar grondige arbeid 
en adviezen. In dezelfde algemene vergadering trad Menno Vinke aan 
als nieuw landelijk bestuurslid. 
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2.4 Uit de Spoorstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We doen ons werk met veel plezier.  
Helaas zijn wij maar met twee mensen. 
 Er is extern professionele ondersteuning als het nodig is van het 
bureau Webmastery voor de social media, van Welmoed Verhagen 
voor de website en van Invisa voor alles wat te maken heeft met onze 
computers.  
Van de vele vrijwilligers noemen we graag Wendelmoet Koek voor alle 
uren die zij meewerkt in het verzorgen van het archief. Het was weer 
prettig samenwerken dit jaar. 
Ook werkten we dit jaar aan het op orde brengen van onze eigen 
landelijke AVG, wat ook zeker veel tijd heeft gekost.  
Wij maken ons op voor de verhuizing het komende verenigingsjaar en 
kijken uit naar een vergelijkbare, centraal gelegen locatie in  
Amersfoort. 
 
Wies Houweling 
algemeen secretaris 
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3. Verslagen van de vertegenwoordigers van de vereniging  

3.1 Convent van Voorgangers van Vrijzinnigen Nederland 
Voorgangers 

Per 31 augustus 2018 waren 22 voorgangers werkzaam bij Vrijzinnigen 
Nederland. Daarnaast zijn 8 leden werkzaam bij een instelling. In het 
verslagjaar vertrokRegina van der Wey als pastoraal werker bij de 
afdeling Zeist, Loes van Laar als voorganger van de afdeling Ede, en 
Marrie van Leeuwen in afdeling Renkum. Jeanette den Ouden werd in 
Wageningen als nieuwe voorganger verwelkomd. 

 
Conventsbestuur 

Per 31 augustus 2018 bestond het conventsbestuur uit Nicoline Swen 
(voorzitter), Johan de Wit (secretaris), Ineke Adriaansz (lid) en Wies 
Houweling (lid). Het conventsbestuur kwam in het verslagjaar zes maal 
in vergadering bijeen. Met het hoofdbestuur werd in september 2018 
een gezamenlijke vergadering belegd. 

 
Aandachtspunten in het verslagjaar 

Het conventsbestuur heeft zich onder andere met de volgende 
onderwerpen bezig gehouden: 
1 Status aanbevelingen van de commissie 2020, die zich heeft gebogen 
over een houdbaar bestuursmodel van Vrijzinnigen Nederland voor de 
toekomst. De adviezen van de commissie over (de afschaffing van) het 
consent, de handhaving van de Centrale Regeling en het dubbele 
lidmaatschap zijn door het convent in beginsel als positief beoordeeld. 
2 Permanente Educatie (PE): de voorgangers zijn door/vanwege het CB 
voorgelicht over de inhoud en eisen van de PE. 
3 Gezamenlijk bijtanken met de voorgangers van de VVP. Er is overleg 
gepleegd, hetgeen geresulteerd heeft in een voorgenomen gezamenlijk 
bijtanken op 1 en 2 oktober 2018. 

 
Activiteiten 

Eendaags bijtanken voorjaar 2018,gehouden in de Amershof te Amersfoort 
op 29 januari met als thema: beoordeling en evaluatie van het onderzoek 
van Froukje Pitstra naar pastoraat in de vrijzinnigheid. 
 

Samenwerking Landelijk Bureau 
Het secretariaat van het convent werd door de medewerkers van het landelijk 
bureau in het verslagjaar wederom 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 subsidieouderenpastoraat en de subsidie 
materiële voorzieningen voor afdelingen, en bij Stichting Allegoeds. 
Daarnaast verstrekt de VPSB subsidies aan landelijke projecten van 
Vrijzinnigen Nederland en overige projecten met een vrijzinnig karakter, 
waaronder publicaties.  
 
Op 1 december 2017 vond een symposium plaats voor (vrijzinnige) 
voorgangers en geestelijk verzorgers rondom het thema ‘Voltooid leven?’. 
Dr. Els van Wijngaarden en dr. Willem Maarten Dekker verzorgden de 
inleidingen. Na afloop was er gelegenheid voor groepsgesprekken. Het 
symposium was zo opgezet dat de deelnemers er de benodigde punten 
mee konden behalen voor bijscholing. Helene Westerik en Aart van 
Lunteren waren namens de VPSB verantwoordelijk voor de organisatie.  
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In februari 2018 heeft Noud Punt afscheid genomen als penningmeester. 
De VPSB is hem veel dank verschuldigd voor de betrokken en deskundige 
wijze waarop hij zijn functie vervuld heeft. Diederik von Meyenfeldt is hem 
opgevolgd als vertegenwoordiger van Vrijzinnigen Nederland in het 
bestuur. Kees van Zuijlen heeft de taak van penningmeester 
overgenomen. In augustus is Louise Sars, die de administratieve 
ondersteuning van de VPSB verzorgde, met pensioen gegaan. De VPSB is 
ook haar veel dank verschuldigd voor de nauwgezette wijze waarop zij 
haar werk gedaan heeft. Haar werkzaamheden worden overgenomen door 
Elsbeth Goettsch. 
 
Wendelmoet Koek-Faber 
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3.3 Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, CIO 
Uit het jaarverslag van het CIO: “Veel van de al lopende inhoudelijke 
dossiers hebben opvolgende aandacht gekregen. We hebben ons gebogen 
over vraagstukken t.a.v. erfgoed, privacywetgeving, beleid rondom 
vrijwilligers en grensoverschrijdend gedrag, maar ook transparantie van 
financiële transacties en de implementatie van de Legal EntityIdentifier. 
Op 15 december 2017 heeft het CIO een hernieuwd horizontaal 
toezichtsconvenant met de belastingdienst en het ministerie van financiën 
ondertekend ten behoeve van de ANBI. 
Vertegenwoordigers van Vrijzinnigen Nederland hebben de door het CIO 
georganiseerde expertmeetings over ANBI en AVG bijgewoond.Meer 
informatie over de bezigheden van het CIO is te vinden op www.cioweb.nl. 
 
Wendelmoet Koek-Faber 
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3.4 Commissie CIO-Onderwijs 
Vanaf september 2017 heb ik de vertegenwoordiging in het CIO-O 
overgenomen van Bert Jansen. Bert heeft het jarenlang met grote inzet 
en veel deskundigheid gedaan. Het CIO-O is een overlegorgaan met 
vertegenwoordigers van kerken en overheid over het godsdienst- en 
vormingsonderwijs in het openbare basisonderwijs. Als vrijzinnigen zijn 
wij altijd nauw betrokken geweest bij dit onderwijs aan lagere scholen, 
en stonden zelfs aan de wieg van dit initiatief. Veel voorgangers gaven 
naast hun aanstelling in afdelingen les op lagere scholen. De commissie 
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het CIO. De commissie is dit 
jaar driemaal bijeen geweest, en heeft onder andere gesproken over de 
opleiding van de docenten en het instellen van een lectoraat voor 
onderwijs en onderzoek. Meer informatie vindt u ook in de tekst onder 
het IKOS.  
 
Wies Houweling 
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3.5 Stichting Allegoeds 
Vakanties met aandacht 

Vakanties met aandacht, daar zijn we goed in bij Stichting Allegoeds! 
Als stichting, ontstaan vanuit het vrijzinnig gedachtegoed, organiseren 
we vakanties met zorg en begeleiding voor mensen met een beperking 
of zorgvraag. Veelal gaat het hier om ouderen. Uit de reacties van onze 
gasten, te gast in ons eigen groepshotel Het Bosgoed of bij Allegoeds 
Vakantie, blijkt keer op keer dat ze ontzettend genieten van de warme 
aandacht en het persoonlijk contact tijdens hun verblijf. 

 
Onderlinge gezelligheid 

De gezelligheid onderling is één van de extra’s waar onze gasten zo van 
genieten. Onze toegewijde vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in 
om het onze gasten naar de zin te maken, die zich door deze aandacht 
‘gezien’ voelen en van waarde.  

Opladen in een vakantie 
In het afgelopen jaar mocht Stichting Allegoeds bijna 3000gasten 
ontvangen. Het aantal gasten bij Allegoeds Vakanties nam met 4% toe en 
groeide naar 930 gasten. Van hen genoten 81 mantelzorgers samen met 
hun partner of ouder van een vakantie, en kregen zo de kans om zelf ook 
op te laden. 98% van onze gasten is tevreden tot zeer tevreden over 
onze vakanties!  
De zorgvuldigheid waarmee we onze hotels selecteren werpt ook zijn 
vruchten af. Het gemiddelde cijfer van onze gasten voor de hotels waar 
ze verblijven is 8,6. 
 

Volledig aangepast hotel 
In ons volledig aangepaste hotel, Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed 
in Lunteren, nam het aantal overnachtingen met 4% toe naar 13.231. 
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 
Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Graag wil ik langs deze weg mijn 
hartelijke dank uitspreken naar alle vrijwilligers en ook naar alle fondsen, 
donateurs en samenwerkingspartners, die ons in staat stelden onze 
prachtige activiteiten gestalte te geven. 
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.    



Jaarverslag 2017-2018 Vrijzinnigen Nederland 
25 

 
“De vrijwilligers zijn één en al toewijding en liefde.  
Heel belangrijk als je altijd alleen bent.” 
(Bron: gastenevaluaties Allegoeds) 
 
Liesbeth van den Brink 
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3.6 Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, ISK 
Netwerkdag 

Het was in 2018 alweer vijf jaar geleden dat het Liedboek ten doop was 
gehouden. Dat werd op 26 mei gevierd. Een dag waarop het Liedboek echt 
centraal stond en die met een ludieke quiz met Kahoot werd geopend.  
In de voordrachten kwam onder andere naar voren dat, hoewel zij graag 
zingen, het Liedboek toch niet binnenkomt bij jongeren. Zit het in de taal 
of in de muziek? Omdat de ervaring leert dat opwekkingsliederen het vaak 
wel goeddoen bij de jongeren. Er waren workshops waarin het Liedboek 
op verschillende wijzen aan de orde werd gesteld. Op de website is een 
fotoreportage te zien van deze dag.  

 
Compendium 

De redactie is druk bezig dit werk af te ronden. Van elk lied kan men 
digitaal informatie vinden. Op de website van de ISK is veel informatie  
te vinden, zowel voor voorgangers als voor organisten/pianisten. 
 

Barnardbundel 
Er wordt gewerkt aan een Barnardbundel, een bundeling van al zijn 
gedichten die op muziek zijn gezet. 

 
Psalmen 

De werkgroep stelt voor om te komen tot een uitgave van een aantal 
psalmen, bruikbaar als supplement bij het Liedboek en afgestemd op 
verschillende liturgische praktijken. Gedacht wordt aan antwoordpsalmen, 
berijmde psalmen, psalmliederen en een selectie van nieuwe/vrije 
psalmvormen. Van sommige psalmen zal een gedeelte weggelaten moeten 
worden omdat ze te lang zijn. Een aantal buitenlandse bundels zullen als 
voorbeeld meegenomen worden. 
U ziet, er wordt nog steeds gewerkt aan een voortgang. Een Liedboek is op 
deze manier een beweging. Dat is goed, en vandaar dat ik graag nog even 
blijf om het vrijzinnige geluid te laten horen.  
 
Harry Schram  

3.7 Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO) 
Dit verslagjaar heeft ondergetekende de plaats ingenomen van Bert 
Geyskes, die na vele jaren afscheid van het bestuur heeft genomen. 
Een nieuwe ontwikkeling was de overname van de website van Zinweb. 
Het bestuur beraadt zich nu op de toekomst van Zinweb. 
 
Feiko Prins  
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3.8 Landelijke Stichting IKOS  
      (Interkerkelijke Stichting Onderwijszaken) 
IKOS-Onderwijs en GVO-plein 

Voor de Landelijke Stichting IKOS ligt naast de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid binnen PCGVO een belangrijke prioriteit bij het 
ontwikkelen van inhoudelijk kwalitatief lesmateriaal voor de docenten 
godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). Met een open benadering en 
inspelend op de actualiteit. Daartoe worden ieder jaar 26 nieuwe lessen 
op de website van GVO-plein geplaatst, als onderdeel van het Centrum 
van Levensbeschouwing(CVL) in Leeuwarden. Vanaf maart 2018 is het CVL 
en GVO-plein verdergegaan onder de naam VONKT, te vinden op 
www.vonkt.nl.  
Met het bestuur van PCGVO bestaan goede contacten, waarbij IKOS 
tweemaal per jaar overleg heeft, met name over de inhoud van het GVO. 

 
Adviesraad en plaatselijke werkgroepen 

Zoals in het vorige jaarverslag al werd aangekondigd,is de adviesraad 
(orgaan voor de plaatselijke werkgroepen) opgeheven. Er is een steunpunt 
gekomen bij het landelijk bureau van PCGVO  in Utrecht, zodat plaatselijke 
werkgroepen wel de mogelijkheid houden contact op te nemen. 

 
Studiedag Verhalen Leven in Amersfoort  

Op 25 mei 2018 was er weer een studiedag voor GVO in het Klooster 
Leerhotel in Amersfoort. Het onderwerp was: Verhalen leven. 250 docenten 
waren aanwezig. Op de website van PCGVO -www.pcgvo.nl- staat een verslag. 
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Project Kom in de Kring  
Er is grote behoefte aan lesmateriaal voor de jongste groepen in het 
basisonderwijs. Een kleine groep heeft onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden het materiaal van ‘Kom in de Kring’, dat ontwikkeld is 
door Corien van Ark, geschikt te maken voor de onderbouw in het 
primair onderwijs. De groep, met daarin de auteur. bekijkt alle 
mogelijkheden. De besturen van PCGVO en IKOS hebben positief 
gereageerd. Zodra er subsidies zijn gekregen, kan eraan gewerkt worden.  

 
Financiën 

De Landelijke Stichting IKOS heeft de ANBI-status aangevraagd en deze 
is gehonoreerd, zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. IKOS is 
verheugd over de financiële bijdragen van plaatselijke afdelingen.   

 
Samenvatting 

De landelijke stichting IKOS heeft een belangrijke rol in de inhoudelijke 
ondersteuning voor goed GVO op de openbare basisschool (en 
tegenwoordig ook samenwerkingsscholen). Voor het goed uitvoeren 
van al haar taken zijn nieuwe bestuursleden van harte welkom! 
 
Pieter Witteveen 
Secretaris Stichting Landelijk IKOS  

 
 

Meer informatie: www.ikoslandelijk.nl enwww.pcgvo.nl 
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4. Samenstelling besturen 

Landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland 2017-2018 
C.M. (Ineke) Jacobsen Jensen  voorzitter, Haarlem 
D. (Diederik) von Meyenfeldt  secretaris a.i., Bilthoven 
H. (Harry) Rijken  penningmeester, Lunteren 
P.M. (Menno) Vinke   lid, Veenendaal 
J. (Johan) de Wit   op voordracht van het  

Convent van Voorganger 
Conventsbestuur 

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

 
Vertegenwoordigers (naar de stand op 31-8-2018) 

St. Allegoeds 
vacature 

Vrijzinnige Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) 
 W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber   voorzitter 

 D. (Diederik) von Meyenfeldt 
Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVP 
 F.W. (Feiko) Prins 
Raad van Kerken (geassocieerd lid) 
 L.J. (Wies) Houweling  primus 
 J. (Johan) de Wit   secundus 
International Association forReligiousFreedom IARF 
Nederlandse ledengroep     

vacature 
Landelijke Stichting IKOS  

vacature 
Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs 
 mevrouw E. Vink 
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken CIO 
 W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber 
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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