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Vooraf

’It’s not about believing God, it’s about doing God’ (Catherine Keller)

Ik denk dat dit citaat van de internationaal geroemde ‘eco-theologe’ Catherine Keller tijdens de
laatstgehouden Vrijzinnige Lezing (in de Utrechtse Geertekerk op 10 maart 2017) het best verwoordt
en laat zien waar wij als VVP mee bezig zijn. Werken vanuit de bevlogenheid van de Geest, in plaats
van dogmatische debatten over wie God nu precies is. Het is vanuit deze inspiratie dat het bestuur van
de VVP zoekt naar mogelijkheden om het vrijzinnig gedachtegoed levend te houden. Juist in deze tijd,
in een wereld die op veel plekken in verwarring is, in verharding is.
Catherine Keller (geboren 1953) is hoogleraar aan Drew University bij New York. Ze heeft een brede
achtergrond in de feministische theologie en de eco-theologie. Centraal in haar werk staat de gedachte
dat God verbonden is met het geheel van onze relaties. Over God kunnen we niet zoveel zeggen. Maar
om God geven, betekent dat wij geven om onze wereld en onze onderlinge verhoudingen.
Ik zou willen zeggen: verbinding zoeken met elkaar, ook met andersdenkenden en anders-gelovenden.
Nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt en de ander vertellen over en inspireren vanuit wat óns
beweegt, individueel en ook als Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Het zoeken naar mogelijkheden, is niet altijd eenvoudig. Het is mij bij elke vergadering weer gelukt te
beginnen met een inspirerend woord van Anselm Grün. Zoals: ‘Wie wil, zoekt een mogelijkheid. Wie
niet wil, zoekt een reden.’ Er zijn genoeg redenen om het bijltje erbij neer te gooien, helaas. Minder
leden, teruglopende financiën, de vraag naar relevantie. Je zou ons zelfs naïef kunnen noemen, maar
toch blijven we zoeken naar mogelijkheden om de stem van de vrijzinnigheid te laten klinken, in de
Protestantse Kerk en daarbuiten. Soms alleen, dan weer ondersteund door vrijzinnige partners en
geestverwanten. En het is vaak ook gelukt! Zelfs in boekvorm, door het succes van ‘Liberaal
Christendom’. Maar ook in kleinere kring, tijdens de vele activiteiten die plaatselijk, provinciaal en
landelijk werden ontplooid. Momenten van inspiratie, bezinning, van nuance ook in een wereld van
oneliners.
Ook in het komend jaar blijven we daarnaar zoeken: naar mogelijkheden om het vrijzinnig
gedachtegoed levend te houden, te vertolken. Maar zeker ook door werken, in bevlogenheid van de
Geest. Die verbindt en ruimte schept.

Lennart Heuvelman, voorzitter



En verder….

Ontmoetingsdag: De vroege jaren van Van Gogh
Op 5 november 2016 vond in de Regentessekerk in
Apeldoorn de jaarlijkse ontmoetingsdag van de VVP
plaats. Die stond dit keer in het teken van de jonge
jaren van de schilder Vincent van Gogh. Voordat hij
zijn nu zeer bekende schilderijen maakte, was hij
evangelist in de arme mijnenstreken. Daar begon hij
ook voorzichtig met tekenen.
‘s Ochtends hield kunsthistorica Ank Adriaans een
lezing die een ideale voorbereiding was op het
middagprogramma: het bezoek aan het Kröller
Muller museum waar de expositie ‘De vroege van
Gogh’ te zien was. Gidsen van het museum werkten
de lezing van Adriaans verder uit zodat zelfs de de grootste kenners van Van Gogh nog iets nieuws
leerden.
Naast het programma voor volwassenen, was er ook een kinderprogramma. De vrijzinnige jeugd ging
onder begeleiding van kunstenaar Mark van Praagh zonnebloemen schilderen en in het museum
hadden zij een aangepast programma.

Liberaal christendom
Tijdens het vrijzinnige symposium ‘Vrijzinnig 2.0’ in Hilversum werd het boek
‘Liberaal christendom’ gepresenteerd, een publicatie waar verschillende
theologen uit de VVP en predikantenbeweging Op Goed Gerucht aan hebben
meegewerkt. Het boek wil vrijzinnige theologie in verschillende thema’s
uitwerken en werd zeer goed ontvangen: er waren lovende recensies en op
tientallen plaatsen startten gesprekingskringen rondom het boek. De
verschillende auteurs verzorgden veel lezingen in het land en na enkele
maanden lag al de derde druk in de winkel.

Acties voor de EO en het homohuwelijk
In samenwerking met predikantenbeweging Op Goed Gerucht voerde de VVP in 2016 twee acties.
Begin 2016 plaatsten de twee, in samenwerking met de LGBT-organisatie LKP, een oproep om het
verschil dat de protestantse kerkorde tussen het zogenoemde heterohuwelijk en homohuwelijk maakt,
aan te pakken. Kerkenraden en classicale vergaderingen werden opgeroepen dit onderwerp aan te
kaarten bij de synode en met succes: in november besloot de generale synode het onderwerp te
agenderen.
In oktober schreven OGG en de VVP een steunbetuiging aan de Evangelische Omroep. Die had veel
commentaar gekregen van behoudende, christelijke organisaties over de nieuwe, meer gematigde
koers van de omroep. De steunbetuiging moest laten zien dat de orthodoxe stem niet de enige is en
dat genoeg gelovigen wel enthousiast zijn over de nieuwe programma’s.
Beide acties leverden veel media-aandacht op.



Afscheid Corrie Jacobs
In 2015 nam Corrie Jacobs als
beleidssecretaris afscheid van de VVP.
Vanwege gezondheidsproblemen was zij
in 2014 al minder gaan werken, maar nu
zag zij zich genoodzaakt in het geheel te
stoppen. Tijdens de Algemene
Vergadering op 21 mei nam zij officiëel
afscheid. Met verschillende toespraken
werd teruggekeken op datgene wat
Corrie in vijftien jaar tijd allemaal voor
de vereniging heeft betekend.

Bijzondere gebeurtenissen uit de verenigingen:

In Onze roeping getrouw in Sliedrecht werkte men dit jaar verder aan de grootste legpuzzel ter
wereld. In december 2014 was men begonnen aan de uitdaging van 24.000 stukjes tijdens speciale
puzzelavonden. ‘Bedoeld om vereenzaming tegen te gaan’, aldus ds. Henk Hartogsveld.

Op 16 april organiseerde De Bleek in Almelo een zeer goed bezocht symposium getiteld ‘Waartoe
zijn we hier op aard?’ Het werd een beschouwing over Levensmissie en Bestemming vanuit de gnostiek
met als sprekers twee specialisten: Bram Moerland en Willem Glaudemans.

Op 1 oktober vierde VVP Assen haar 111-jarige bestaan met een zeer mooie bijeenkomst waar veel
mensen op af kwamen. Enerzijds werd er een blik in het verleden geworpen, anderzijds werd er
gesproken over een visioen voor de toekomst.

Tijdens een afscheidsbijeenkomst op 18 december is de VVP Leiden-Oegstgeest opgeheven.
Vanwege een gebrek aan bestuurskrachten was er geen toekomst meer voor de oude organisatie. Een
nieuw opgerichte stichting zal vrijzinnige activiteiten blijven ontwikkelen en zorgen voor pastoraat.



Vergaderingen

1. Algemene Vergadering

Op 21 mei vond de Algemene Vergadering (AV) plaats in de Parkstraatkerk in Arnhem. Deze
vergadering stond in het teken van het afscheid van Corrie Jacobs.

Financiën
Uit de jaarrekeningen bleek dat het vermogen van de vereniging slinkt: er is elk jaar een tekort dat
wordt opgevangen door de opbrengsten van het Cannegieterfonds. Uit datzelfde fonds betaalt de VVP
sinds 2015 ook haar beide hoogleraren. Het vrijzinnige opleidingsinstituut OVP wordt jaarlijks gesteund
met een bijdrage uit het Pattist-Thesing Fonds.
De begroting van 2017 houdt er rekening mee dat de inkomsten van de vereniging verder achteruit
zullen gaan door een terugloop van het aantal leden. Vanwege het vertrek van Corrie Jacobs worden
de salariskosten echter ook lager.

Bestuursleden
Voorzitter Lennart Heuvelman werd tijdens de AV herkozen. Wim Postma was tussentijds afgetreden
als bestuurslid om zich meer in te kunnen zetten voor de VVP Assen. Zodoende is er een vacature in
het bestuur voor een bestuurslid namens de regio Oost.

Erespelden
Tijdens de AV zijn erespelden uitgereikt aan de heer L. Atzema en mevrouw H. Atzema-Doornbos,
beiden actief voor de VVP Delfzijl.

Beleid
Erik Jan Tillema vertelde dat het bestuur zich het afgelopen jaar intensief bezig heeft gehouden met de
toekomst van de vereniging. Het aantal leden nam gestaag af, en daarnaast waren er verenigingen die
moesten stoppen met hun activiteiten door gebrek aan bestuurskracht. Dat laat geen optimistisch
toekomstbeeld zien. Desondanks is het bestuur tot de conclusie gekomen dat cijfers niet het hele
verhaal vertellen. Zij vertellen niets over het enthousiasme en de motivatie van de leden, hun inzet en
overtuiging dat de vrijzinnige boodschap waar zij voor staan, belangrijk is.

Middagprogramma
Tijdens het middagprogramma werd afscheid genomen van Corrie Jacobs als beleidssecretaris van de
VVP Nederland. Eerst voerde Kirsten Benschop de voorstelling ‘De hospita’ van Roald Dahl op. Daarna
spraken Lennart Heuvelman, Ineke Ludikhuize (oud-voorzitter), Cisca Peters en Annemieke van der
Veen (beiden van V-LINK) en Inge Bult (collega) Corrie toe. De oud-beleidssecretaris sloot zelf af met
een toespraak waarin zij op haar geheel eigen wijze liet zien wat woorden allemaal kunnen betekenen.
Afsluitend vond er een receptie plaats.



2. Algemeen Bestuur

In 2016 vergaderde het Algemeen Bestuur zeven keer. Vast agendapunt was het uitwisselen van
informatie uit de provincies. Daarnaast hield het bestuur zich met de volgende onderwerpen bezig: het
voorbereiden van de Algemene Vergadering, het project Vrijzinnig Perspectief met als belangrijkste
actiepunt het zogenoemde vliegende pastoraat, de samenwerking met de PKN en geestverwante
organisaties en het werk aan de notitie Om de toekomst van de vereniging. Deze notitie wil plaatselijke
en provinciale besturen ondersteunen wanneer zij tegen problemen aanlopen.
In 2016 heeft het bestuur ook meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur van Vrijzinnigen
Nederland om uit te zoeken of het mogelijk is om op bepaalde punten meer samen te werken. Na
meerdere besprekingen werd duidelijk dat dit om uiteenlopende redenen een moeizaam proces was.
We hebben dan ook besloten om de gesprekken op te schorten.

3. Overleg voorzitters en penningmeesters

Op 22 april vond het voorzitters- en penningmeestersoverleg plaats in Utrecht. Vier plaatselijke en
twee provinciale verenigingen waren hierbij vertegenwoordigd. Er is gesproken over de successen en
problemen van de verschillende organisaties. Het vinden van bestuursleden is een gedeeld probleem.

Projectgroep Vrijzinnig Perspectief

De VVP ziet de ondersteuning van de plaatselijke verenigingen en de leden als een van de
belangrijkste aandachtsvelden voor het beleid in de komende jaren. Zij wil de bestaande organisaties
zo veel mogelijk ondersteunen en daarbij zoeken naar nieuwe wegen en vormen voor de toekomst. In
dit kader wil de VVP een rol spelen bij het continueren van goedlopende bestaande activiteiten en wil
zij zoeken naar nieuwe, aansprekende activiteiten. Dit vraagt om een hechte relatie met plaatselijke
verenigingen en de leden. Door intensief samen te werken valt er veel winst te behalen. Dan wordt het
mogelijk om zowel problemen als succesverhalen te inventariseren en te delen met elkaar.

Programma-aanbod: Als het leven tegenzit...
Jaarlijks stelt Vrijzinnig Perspectief een programma-aanbod samen met activiteiten die de plaatselijke
verenigingen kunnen afnemen. Het gaat om lezingen, voorstellingen en andere bezinnende activiteiten.
Velen daarvan stonden dit jaar in het teken van het thema ‘Als het leven tegenzit...’ met als
onderliggende vraag: ‘Hoe ga je om met het kwetsbare in het leven?’ Zo konden verenigingen de
voorstelling ‘Alzh... enzo’ van Kees van der Zwaard boeken: een solovoorstelling over de aandoening
alzheimer. Daarnaast waren er lezingen over mantelzorgen, conflictbemiddeling, euthanasie en
zelfmoordterrorisme en was er een voorstelling die inzoomt op de vluchtelingenproblematiek.

Vliegend pastoraat
In 2016 heeft Vrijzinnig Perspectief zich ook bezig gehouden met het project ‘vliegend pastoraat’: het
idee was om een poule van freelance-pastores samen te stellen die op afroep pastoraat konden bieden
aan mensen die geen of slecht contact hebben met hun kerkelijke gemeente. In de loop van 2016 is
echter gebleken dat dit plan te groot en te ambitieus voor de vereniging is en daarom is besloten om
het op te schorten. De hoop is dat door middel van samenwerkingen - met onder andere de
Protestantse Kerk - een doorstart van dit project mogelijk is.

Bestuur

Op 31 december 2016 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende leden:
L.J.Th. (Lennart) Heuvelman (voorzitter)
J.K. (Koos) Bakker (secretaris)
R.J. (Rutger) Immink (penningmeester)
W.C.M. (Wim) Jumelet
H.J. (Herman) Borger
A. (Ate) Trox



Personeel

Als personeel van de vereniging waren op 31 december 2016 in dienst: Inge Bult als bureausecretaris
(28 uur per week) en als beleidssecretaris Erik Jan Tillema (20 uur per week).

Toerusting

Liberaal christendom
’Dit boek laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en
vanuit christelijke inspiratie kunnen leven. Anders dan vaak gedacht wordt ben je niet óf orthodox óf
niks. Dit boek is de presentatie van een liberaal christendom waar binnen én buiten de kerk naar werd
uitgekeken’, aldus uitgeverij Skandalon.
Begin 2016 werd ‘Liberaal christendom’ gepresenteerd en het beleefde al snel een tweede druk,
gevolgd door een derde. De verschillende auteurs komen uit de VVP of Op Goed Gerucht en
behandelen in korte hoofdstukken verschillende onderwerpen zoals God, Jezus, de kerk, het gebed,
enzovoort.

Veertigdagenkalender
De jaarlijke veertigdagenkalender droeg in 2016 het thema ‘Laat me niet
lachen’. ‘Je hebt lachen en lachen. Lachen waar je vrolijk van wordt en
lachen dat cynisch is of vol leedvermaak en dat is om te huilen. Het huilen
staat je nader dan het lachen is een uitdrukking die helaas heel vaak van
toepassing is op de situatie in onze wereld. De bijbelgedeeltes op de
zondagen laten dat overduidelijk zien.
Op weg naar Pasen speelt ook uitlachen een belangrijke rol. Er wordt te
vaak gesuggereerd om van alles letterlijk te geloven. Pasen, opstanding
wordt dan de opperste kletspraat van vrouwen (Lukas 24:11)… ronduit
belachelijk! Het thema van deze kalender wil helpen laten zien dat je best
kritisch mag zijn als het om geloven gaat, maar dat uiteindelijk het
positieve wint. Er is reden tot lachen, vreugde, opstaan en verder gaan!’,
aldus Joke van der Velden die de bundel wederom samenstelde.

Kerstbundel
De vrijzinnige kerstbundel van 2016 keek naar de veranderingen die het
kerstfeest bij mensen teweeg brengt. 'Verander maar' was dan ook de
titel.
Voorzitter Lennart Heuvelman beet de spits af door goed te kijken naar
alle veranderingen die Jozef en Maria ondergingen. Verandering is soms
vervelend, maar in de verandering vinden we ook iets van
een belofte. Kim Magnée - de Berg schreef een tekst over het appèl voor
verandering dat uitgaat van het kerstverhaal. Ineke Ludikhuize ziet in de
zwangere Maria de kwetsbaarheid van het bestaan én de hoop dat de
wereld ten goede zal veranderen. Wim Jansen schreef tenslotte een
bijzonder pleidooi: hij zou het kerstfeest willen afschaffen. Het is een
mooie afsluiter van de Kerstbundel van de VVP.



Studiedag met Hetty Zock
Kun je als pastor ook een verandermanager voor de gemeente zijn? Die vraag werd geregeld gesteld
tijdens de studiedag 'Toekomstbeleid. Zoeken naar een goede balans tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ op 20
april.
Bijzonder hoogleraar Hetty Zock verzorgde de ochtend speciaal voor VVP-voorgangers. Aanleiding voor
het onderwerp kwam vanuit de praktijk: veel kerken zoeken naar nieuwe vormen, deels ingegeven
door nood, deels door de wens om meer mensen te bereiken.

Website
Het website-bezoek daalde in 2016 licht ten opzichte van 2015, maar is nog steeds zeer goed.
Gemiddeld bezochten gemiddeld 3395 mensen per maand onze website, in 2015 was dit 4226.

Sociale media
De Facebook-pagina van de VVP (www.facebook.com/vrijzinnigprotestants) had op 31 december 2016
219 likes: ruim honderd meer dan een jaar daarvoor (31 december 2015: 148).
Het aantal volgers op Twitter (@vrijzinnigPKN) bedraagt 878. Dat waren er een jaar eerder ongeveer
700.

VrijZinnig
Het ledenblad VrijZinnig verscheen in 2016 weer vier keer, met als thema’s ‘Geloven, wat heb je
eraan?’, ‘Scheppen en zo’, ‘Democratie’ en ‘Dromen’.



Convent

Op 5 en 6 oktober vond op Mennorode in Elspeet weer de tweedaagse bijeenkomst van het convent
van voorgangers plaats, rondom het thema ‘Vang het transcendente’. De voorgangers luisterden onder
meer naar lezingen van prof. dr. Laurens ten Kate en kunsthistorica Sophie Oosterwijk. Ook werd er
samen gezongen onder begeleiding van Hanna Rijken.

Contactpersoon conventsbestuur:
Ds. Klaas Douwes
kdouwes@gmx.com
06-21622676

Protestantse Kerk
Tijdens de aprilvergadering van de generale synode is ds. René de Reuver
benoemd tot nieuwe scriba van de kerk. Hij volgt ds. Arjan Plaisier op die het
werk acht jaar heeft gedaan. Dezelfde synode stelde ook het nieuwe
beleidsplan van de Protestantse Kerk vast: Kerk2025. Dit rapport zal voor veel
veranderingen zorgen in de kerk. De kerkelijke organisatie gaat op de schop:
de vijfenzeventig classes worden vervangen door elf regionale vergaderingen.
Ook gaat het makkelijker worden om gemeenten op te heffen. Dit betekent
wel dat er in de toekomst ‘witte plekken’ zullen ontstaan: gebieden waar de
kerk niet meer vertegenwoordigd is.
Het belangrijke doel van Kerk2025 is om de veelal log georganiseerde kerk
aan te passen aan de huidige tijd, zodat er meer aandacht is voor geloven en
minder voor vergaderen.

In januari 2016 startte de VVP samen met predikantenbeweging Op Goed Gerucht en LHBT-organisatie
LKP een actie om de status van het homohuwelijk in de kerkorde van de kerk aan te pakken. Nog
steeds wordt daar onderscheid gemaakt tussen een hetero- en een homohuwelijk. Kerkenraden en
classes werden opgeroepen het onderwerp op de agenda van de synode te plaatsen. Uiteindelijk
besloot de synode in november zelf om het onderwerp te gaan behandelen.

Samenwerken

Leerstoelen
Dr. H.S. (Rick) Benjamins bekleedt sinds 2012 de bijzondere leerstoel ‘Vrijzinnige theologie:
Ontwikkeling en doorwerking vanaf de negentiende eeuw tot in het heden’ aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). Deze leerstoel wordt gefinancierd door de RUG, de PThU en de VVP.
Daarnaast is hij een van de drijvende krachten achter de theologische studiegroep Relivant.



Prof.dr. T.H. (Hetty) Zock bekleedt sinds 2005 de bijzondere leerstoel ‘Levensbeschouwing en
geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de geestelijke verzorging’.
De leerstoel is ingesteld door het KSGV aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van
de Rijksuniversiteit Groningen en wordt ondersteund door de VVP.
Voor de VVP organiseerde zij in 2016 voor voorgangers een studiedag over toekomstbeleid. Daarnaast
zet zij zich in voor de nascholing van het OVP.

Overleg met vrijzinnige organisaties
Op 30 januari vond in Hilversum het symposium ‘Vrijzinnigen 2.0’ plaats. Voorgangers uit alle
vrijzinnige organisaties waren hiervoor uitgenodigd. Het was een initiatief van de Stichting stimulering
Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG). Deze stichting maakte in 2015 ook de bijzondere leerstoel Vrijzinnig
religieus gedachtegoed en humanisme mogelijk. Laurens ten Kate bekleedt deze leerstoel.

In 2016 vonden meerdere functionarissenoverleggen plaats: vergaderingen van beleidssecretarissen
van de VVP, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Vrijzinnigen
Nederland en het Apostolisch Genootschap. Tijdens deze vergaderingen werden ervaringen en
informatie uitgewisseld.

Daarnaast heeft het bestuur van de VVP in 2016 meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur van
Vrijzinnigen Nederland om uit te zoeken of het mogelijk is om meer samen te werken. Na meerdere
besprekingen werd duidelijk dat dit vanwege verschillende redenen niet mogelijk was en daarom is
besloten om de gesprekken op te schorten.

VPSB-Symposium
Net als voorgaande jaren bood de Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) een
symposium aan voor vrijzinnige voorgangers. Dat vond in 2016 plaats op 24 oktober in het
Conferentiehotel Mennorode rondom het thema ‘Vrijzinnig omgaan met het hierna(nog)maals’.
Sprekers waren Laurens ten Kate en Rinus van Warven. Aart van Lunteren en Coby Timmerman
zorgden voor de organisatie van de dag.
De VPSB zorgde er voor dat de toegangsprijs voor de dag zeer laag was.

Studiegroep Relivant
De theologische studiegroep Relivant, met daarin theologen van de VVP en van de moderne
predikantenbeweging Op Goed Gerucht, beleefde een zeer succesvol 2016 met hun boek ‘Liberaal
christendom’. De bundel kreeg lovende recensies en werd een verkoopsucces. De auteurs verzorgden
vele tientallen lezingen over het boek, verspreid over het hele land.
De studiegroep staat onder leiding van bijzonder hoogleraar Rick Benjamins.



Zin in opvoeding
‘Zin in opvoeding’ is een platform voor ouders, opgezet door vier vrijzinnige organisaties: het
Apostolisch Genootschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Vrijzinnigen Nederland en de
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. ‘Zin in opvoeding’ is te vinden op Facebook, Twitter en als

website om zo een plek te bieden waar ouders die, bij de opvoeding van hun kind, zoeken naar
inspiratie en wijsheid, elkaar kunnen ontmoeten. Om hun vragen, ervaringen en (soms) antwoorden te
kunnen delen.
www.zininopvoeding.nl

Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in
Vrijzinnig Perspectief (OVP)
Het OVP biedt sinds 1980 een veelzijdige deeltijdopleiding tot pastoraal werker/geestelijk verzorger. Dit
is een brede en praktische theologische en levensbeschouwelijke vorming met veel aandacht voor
filosofische, literaire en historische dimensies van mens en maatschappij. Het OVP biedt ook een
eenjarig levensbeschouwelijk en theologisch oriëntatiejaar.

info@instituutovp.nl / www.instituutovp.nl

Zinweb
Nadat de vrijzinnige organisaties in 2015 hun financiële bijdrage voor Zinweb stopzetten, is de website
doorgegaan met steun van De Vrijzinnige Fondsen en de NVO.
De relatie tussen Zinweb en de VVP, die in 2015 moeizaam verliep, is in 2016 hersteld.

International Association for Religious Freedom (IARF)
De IARF is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor een vrije ontwikkeling van godsdienst en
geloof. Zij wil een vrije, eerlijke en kritische beleving van de eigen godsdienstige tradities bevorderen.
Zij staat een geloof voor dat niet onderdrukt maar juist bevrijdt en komt op voor zaken als
gewetensvrijheid en vrije expressie.

Contact voor Nederland:
Annelies Trenning
030-2281777
a.a.trenning@xs4all.nl / www.iarfnederland.nl

Van Wermeskerkenfonds
Het Van Wermeskerkenfonds is ondergebracht bij Ars Donandi, een stichting die fondsen beheert op
het gebied van Welzijn en Cultuur. De adviesgroep hanteert als doelstelling: (kleine) kinderen kennis te
laten maken met (deel te laten nemen aan) aspecten van vrijzinnig geloven, denken en doen.
De adviesgroep van het fonds bestond uit Tom Mikkers (Remonstranten), Wies Houweling (VN) en Erik
Jan Tillema(VVP).
Het fonds heeft verschillende projecten ondersteund, waaronder het kinderprogramma van de
ontmoetingsdag van de VVP en de werkzaamheden van de Werkgroep Vluchtelingen en Educatie.

Katholiek studiecentrum voor geestelijke volksgezondheid (KSGV)
Het KSGV onderneemt zijn activiteiten vanuit een christelijke inspiratie en is een wetenschappelijke
vereniging. Prof. Dr. T.H. Zock is, vanwege het KSGV en met steun van de VVP, bijzonder hoogleraar
‘Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van de
geestelijke verzorging’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Postbus 9130, 5000 HC Tilburg
013-466 33 42
ksgv@ksgv.nl / www.ksgv.nl

http://www.zininopvoeding.nl
http://www.instituutovp.nl


Adressen verwante organisaties

Landelijk Bureau Remonstranten
Nieuwegracht 27A, 3512 LC Utrecht
030-2316970
info@remonstranten.org / www.remonstranten.org
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 450/454, 1017 AV Amsterdam
020-6230914
ads@doopsgezind.nl / www.doopsgezind.nl

Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB)
Spoorstraat 1, 3811 MN Amersfoort
033-4689000
bureau@vrijzinnigen.nl / www.vrijzinnigen.nl

Het Apostolisch Genootschap
’t Hoogt 4, 3743 AT Baarn
035-5488769
info@apgen.nl / www.apgen.nl

Op Goed Gerucht
www.opgoedgerucht.nl



VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN IN NEDERLAND

VVP
Postbus 8094
3503 RB Utrecht
030-8801497

info@vrijzinnig.nl

www.vrijzinnig.nl

Facebook: vrijzinnigprotestants

Twitter: vrijzinnigPKN

http://www.vrijzinnig.nl/

