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 Vooraf 

"Durven is even de grond onder je voeten verliezen, niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen." 

(Sören Kierkegaard) 

 

Natuurlijk besef ik, dat dat eerder ingewikkeld is dan eenvoudig. Toch denk ik, dat dit citaat van 

Kierkegaard de VVP op het lijf geschreven is, misschien wel juist nu. Voor u ligt het jaarverslag van 

de vereniging over het jaar 2015. Een jaar waarin we kunnen terugzien op vele inspirerende 

activiteiten van de VVP, de beweging voor eigentijds geloven die inmiddels al meer dan 100 jaren 

telt. In de afgelopen ruim 100 jaar is met veel durf de vrijzinnige wijze van geloven verwoord, in 

kerk en samenleving. Telkens werden daarbij nieuwe wegen gezocht om het vrijzinnig geluid te laten 

klinken. Die opdracht (of toch roeping?) heeft de VVP ook verstaan in 2015, soms alleengaand op de 

weg door kerk en samenleving. Dan weer in gezelschap met andere vrijzinnige organisaties. Het 

hoogtepunt daarvan was de Inspiratiedag in de Utrechtse Jacobikerk. De dag waarop vrijzinnigen 

van allerlei pluimage zich zowel door woorden, beelden als muziek lieten inspireren en met elkaar de 

ontmoeting zochten. Wat mij betreft was het ’t feest van de vrijzinnigheid en ook van de 

samenwerking daarin.  

Het zoeken naar nieuwe, eigentijdse vormen om de vrijzinnigheid te laten klinken en de toekomst in 

te helpen, was ook een belangrijk thema op de bestuurstafel van de VVP. En misschien is het dan 

echt wel zo kras als de filosoof en theoloog Kierkegaard verwoordt: ‘Durven is even de grond onder 

je voeten verliezen, niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen’.  De toekomst van de VVP is niet meer 

zo zeker als die 100 jaar geleden was. Vergrijzing en een krimpend ledenbestand spelen onze 

vereniging parten. Juist daarom is er nu durf nodig, evenals vertrouwen, wat de basis is voor durven. 

En met het élan dat kenmerkend is voor de VVP. Vrijzinnig is niet slechts een ondogmatische, 

kritische en eigentijdse wijze van geloven. Maar is misschien vooral ook een levenswijze, die 

kenmerken draagt van durf en vertrouwen. Dat inspireerde ons ook in 2015 om nieuwe wegen te 

zoeken om het vrijzinnige geluid te laten horen in de Protestantse Kerk, waarin we onze wortels 

hebben. In samenwerking met de vrijzinnige partners en geestverwanten ook buiten de kerk: stem 

in de samenleving. In 2015 was het zoeken naar wegen daartoe een belangrijk thema voor het 

bestuur en dat zal het ook in 2016 blijven. In de hoop en het vertrouwen dat de vrijzinnige stem in 

kerk en samenleving hoorbaar zal blijven. Het bestuur dankt iedereen van harte die daar aan in 2015 

plaatselijk, provinciaal en landelijk zijn of haar bijdrage heeft geleverd.  

Met goede hoop en goede zin gaan we het komende jaar tegemoet, even hoopvol en met evenveel 

élan en met misschien wel meer durf. Om niet onszelf te verliezen, maar het vrijzinnig geluid 

blijvend te laten klinken. Hoe dan ook. 

 

Lennart Heuvelman, voorzitter   

 1 



 

 

En verder…. 

Inspiratiedag 2015  

Op 18 april vond Inspiratie 2015 plaats. Het is de nieuwe 

naam voor de Vrijzinnige Beraadsdag die eens in de vier jaar 

werd georganiseerd door de VVP, Vrijzinnigen Nederland, de 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse 

Broederschap. Aan Inspiratie 2015 werkte ook Het Apostolisch 

Genootschap mee dat samen met de VVP hoofd-organisator was.  

De dag vond plaats in de Jacobikerk in Utrecht. Het programma werd geopend door cabaretière 

Sara Kroos die met een persoonlijke voorstelling de stemming er meteen goed in wist te brengen. 

Hoofdspreker op de dag was sociologe Christien Brinkgreve die vertelde over haar onderzoek naar 

de kracht van verhalen, die ons helpen onszelf beter te begrijpen, ons context geven en ons 

verbinden met anderen. 

Daarnaast bestond de dag uit bijna 15 verschillende workshops, variërend van een lezing door tv-

recensent Willem Pekelder van dagblad Trouw tot een fotoworkshop en het schrijven van je 

levensverhaal onder leiding van ethicus Frits de Lange.  

De dag trok uiteindelijk ruim 450 mensen uit de vijf vrijzinnige organisaties.  

 

Vrijzinnige publicaties 

In 2015 liet de landelijke vereniging maar liefst vijf publicaties verschijnen. Naast de jaarlijkse 

Veertigdagenkalender en de Kerstbundel waren dat het essay ‘Redelijk geloven’, de 

informatiebrochure ‘Onderdak geven aan de grote vragen van het leven’ en het boek ‘Letters in de 

week’. 

Het essay is geschreven door Arne Jonges en is een reactie op de steeds orthodoxer wordende koers 

van de Protestantse Kerk.  

De brochure wil met name niet-leden informeren over het doel en het werk van onze vereniging.  

’Letters in de week’ is een soort weekboek met voor elke week een overdenking.  

Deze drie publicaties zijn zeer goed ontvangen. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 

‘Toerusting’ in dit jaarverslag.  
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Beleidssecretariaat  

In 2015 werd het beleidssecretariaat versterkt door Erik Jan Tillema die in de voorgaande jaren al als 

zzp-er de door ziekte geplaagde Corrie Jacobs verving. Per 1 april heeft hij een contract aangeboden 

gekregen voor 12 uur in de week. Corrie Jacobs werkte 8 uur in de week.  

 

Bijzondere gebeurtenissen uit de verenigingen: 

 

In 2015 vierde de Oudshoornse kerk in Alphen aan den Rijn 

haar 350-jarige bestaan. Op 18 oktober 1665 werd het 

kerkgebouw in gebruik genomen. Sinds 1878 kent de kerk steeds 

vrijzinnige voorgangers. Het jubileum werd gevierd met onder 

andere een jubileumconcert en een tentoonstelling.  

 

Op 26 april werd gevierd dat de Parkstraatgemeente in 

Arnhem werd geïnstitueerd als wijkgemeente van bijzondere 

aard van de plaatselijke protestantse gemeente. Deze 

instituering betekent dat de vrijzinnige protestanten nu officieel 

deel uitmaken van de protestantse gemeente Arnhem. Dit brengt verschillende bestuurlijke en 

organisatorische voordelen met zich mee. 

 

Op 3 oktober organiseerde de Koorkerk in Middelburg een symposium ter gelegenheid van het 

120-jarige bestaan van de VVH Middelburg. Hoofdspreker op het symposium was Tina Geels. Na 

haar lezing volgde een panelgesprek.  

 

Op 14 november organiseerde het initiatief Zinzoekers 

IJsseldelta een ontmoetingsdag in Zwolle rondom het thema 

‘ont-moeten’. De Zinzoekers zijn een samenwerkingsproject 

van meerdere levensbeschouwelijke organisaties in de regio 

Kampen-Zwolle.  
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Vergaderingen 

1. Algemene Vergadering op 31 oktober in Amersfoort 

Voorzitter Lennart Heuvelman opende de vergadering in de Johanneskerk in Amersfoort met de tekst 

‘Wees barmhartig voor jezelf’ van Anselmn Grün. Na het vaststellen van de agenda gaf hij het woord 

aan Fred Omvlee.  

 

Lezing door Fred Omvlee 

Fred Omvlee is predikant bij Defensie en werkte voor de protestantse internetkerk mijnkerk.nl. Hij 

hield een positief verhaal waarin hij een optimistische toekomst voor het geloof schetst. Dat geloof 

zal echter wel nieuwe vormen aannemen en dat verduidelijkte hij aan de hand van zijn ELVIS-model: 

E: de kerk zal energie uitstralen 

L: de kerk is lokaal georganiseerd 

V: de kerkt, draait op vrijwilligers 

I: de kerk is interactief 

S: de kerk is spiritueel 

 

Financiën 

De jaarrekening 2014 en de begroting 2016 werden door penningmeester Wim Jumelet 

gepresenteerd. In de jaarrekening waren de hogere bedragen die zijn binnengekomen voor 

contributies, Werkfonds en donaties positieve punten. De begroting voor 2016 is sluitend, mede 

dankzij lagere loonkosten en de middelen uit het Cannegieterfonds.  

De Kascommissie had enkele kritische opmerkingen over de financiële stukken: die mochten wel wat 

duidelijker en begrijpelijker en de commissie zag graag een betere onderbouwing van de financiële 

situatie zodat een duidelijke plaatsbepaling en toekomstig beleid voor VVP-Nederland gemaakt kan 

worden. Het bestuur heeft kennis genomen van het verslag van de kascommissie en zal zich 

hierover beraden. 

Aanpassing organisatie en vergaderstructuur 

Het bestuur liet weten dat in het kader van efficiëntie het dagelijks en algemeen bestuur samen 

worden gevoegd. In dit bestuur zitten dan vertegenwoordigers uit de uit vier districten in plaats van 

de provincies. Ook werd voor mensen de mogelijkheid geopend om donateur van de vereniging te 

worden (tot nu toe kan men alleen lid worden).  

Beleidsplan  

Corrie Jacobs informeerde de aanwezigen over de uitvoering van het beleidsplan. Er is in het 

afgelopen jaar met name een slag geslagen op het terrein van samenwerkingen: met de vrijzinnige 

partners is Inspiratie2015 georganiseerd, de banden met de Protestantse Kerk zijn aangehaald en er 

loopt een samenwerkingsproject met de predikantenbeweging ‘Op Goed Gerucht’.  

De ledenvergadering ging daarna in groepjes uiteen om adviezen voor het bestuur te formuleren. Er 

werd onder meer geopperd om ook samenwerkingen te zoeken met niet-levensbeschouwelijke 

(maar maatschappelijke) organisaties en de banden met de Protestantse Kerk nog verder aan te 

halen.  

 

Afscheid bestuursleden 

Secretaris Hans Noordeman trad af en droeg zijn taken over aan Koos Bakker. Ook vicevoorzitter 

Kim Magnée - de Berg trad af. Voor haar is er geen opvolger. Wim Jumelet droeg zijn taken als 

penningmeester over aan Rutger Immink. Hij bleef wel lid van het bestuur.  
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2. Dagelijks en algemeen Bestuur 

Er werd nog één afzonderlijke DB-vergadering gehouden in 2015. Daarna werd besloten om de 

bestuursvergaderingen van het dagelijks bestuur te laten vervallen en het aantal vergaderingen van 

het algemeen bestuur uit te breiden. Het Algemeen Bestuur is in het verslagjaar zes keer bijeen 

gekomen. Naast het bespreken van zaken uit de provincies kwamen onder andere de volgende 

onderwerpen op deze vergaderingen aan de orde: het voorbereiden en de evaluatie van de 

Inspiratiedag 2015, het voorbereiden van de Algemene Vergadering, het project Vrijzinnig 

Perspectief, de samenwerking met de PKN en geestverwante organisaties, de nieuwe ANBI-regeling, 

de aanpassing van de organisatiestructuur van de vereniging en het verlagen van de kosten van het 

blad ‘Vrijzinnig’. Op 29 januari had het bestuur een uitgebreid gesprek met hoogleraar Rick 

Benjamins. 

3. Contributiecommissie 

De Contributiecommissie kwam bijeen op 1 december. Gesproken werd over de toegevoegde 

waarde van de landelijke organisatie en de toekomstverwachting van de verenigingen: de 

verwachting is dat het moeilijk zal zijn om iets te doen aan de ledenkrimp. Door het kleiner worden 

van de organisatie, krimpt ook de inkomstenstroom. Er is gekeken hoe de inkomsten van de 

vereniging vergroot kunnen worden. Besloten is om de contributie van de leden niet verder te 

verhogen. Wel wordt meer ingezet op de Werkfondsbrief.  

 

Project 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.  

Activiteiten 

De projectgroep Vrijzinnig Perspectief heeft zich in het eerste deel van 2015 beziggehouden met het 

samenstellen van een activiteitenprogramma voor het seizoen 2015-2016. Dit jaar hebben minder 

verenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om activiteiten met korting aan te vragen. In 

totaal werden 17 lezingen/voorstellingen gehouden.  

Thema’s: Verbinding en Inspiratie 

De programma’s van het seizoen 2015-2016 zijn niet gerangschikt rondom enkele hoofdthema’s 

zoals dat wel het geval was in het voorgaande seizoen. Dit keer is er voor gekozen om een 

programma-aanbod samen te stellen dat verbindt en inspireert.  

”Toneelvoorstellingen met muziek, zinvolle maaltijden, lezingen die uitnodigen tot meedenken en 

doordenken, belangrijke maatschappelijke onderwerpen verbonden met eigen persoonlijke verhalen 

dat is wat de diverse activiteiten die op het nieuwe programma staan u willen bieden. Al die 

activiteiten hebben wij uitgezocht vanuit ons vrijzinnig perspectief omdat wij inspiratie halen uit onze 
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vrijzinnige traditie. Zo proberen we vanuit onze traditie de vragen en problemen die op ons af 

komen in deze tijd en in ons eigen persoonlijk leven te kunnen verstaan”, aldus de projectgroep.  

 

Het programma bestond uit 12 lezingen, een bijeenkomst met maaltijd, een theaterconcert en een 

toneelvoorstelling. Een korte omschrijving van de activiteiten vindt u als bijlage bij dit jaarverslag.  

Bestuur 

Op 31 december 2015 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) 

H.J. (Herman) Borger 

W.C.M. (Wim) Jumelet  

W.F. (Wim) Postma 

A. (Ate) Trox 

 

 

Bestuur en personeel van de landelijke VVP 

v.l.n.r.: Rutger Immink, Corrie Jacobs, Herman Borger, Wim Jumelet, Wim Postma, Koos Bakker, Lennart 

Heuvelman, Inge Bult, Ate Trox en Erik Jan Tillema 

Personeel 

Als personeel van de vereniging waren op 31 december 2015 in dienst: Inge Bult als 

bureausecretaris (28 uur per week) en als beleidssecretarissen: Corrie Jacobs (8 uur per week) en 

Erik Jan Tillema (12 uur per week). 
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Toerusting 

Essay ‘Redelijk geloven’ 

Naar aanleiding van de steeds orthodoxer wordende notities van de protestantse synode, schreef 

Arne Jonges een kritisch essay over koers van de Protestantse Kerk. Er staan een aantal juweeltjes 

van hoofdstukken in het essay waarin Jonges onder meer uitlegt dat er waarheden in soorten zijn en 

schrijft over de verhouding tussen historiciteit en mythe. Jonges levert prachtige citaten aan waar 

avonden over doorgepraat kan worden. Zoals: ‘je neemt de bijbel letterlijk of je neemt de bijbel 

serieus’ of zijn slotzin: ‘Geloven geeft te denken en dat denken zal redelijk moeten zijn’.  
 

Brochure ‘Onderdak geven aan de grote vragen van het leven’ 

De landelijke VVP heeft een brochure opgesteld waarin wordt uitgelegd wat de vereniging allemaal 

doet. Er staat in beschreven dat de VVP voor een vrij en ondogmatisch geloof staat. Als 

belangenorganisatie probeert zij dit geloof zowel binnen als buiten de Protestantse Kerk te 

versterken. Dat doet de vereniging ondermeer door het organiseren van activiteiten en het 

verzorgen van publicaties. 

Het boekje kan gebruikt worden om uit te delen aan belangstellenden, om neer te leggen op 

informatietafels of om mee te nemen naar plaatsen waar zinzoekers elkaar ontmoeten en anderszins. 

Op deze manier hoopt de vereniging meer bekendheid te verwerven. 
 

Publicatie ‘Letters in de week’ 

Eind 2015 verscheen het boek ‘Letters in de week, 

vrijzinnige weekteksten’. Het boek bevat in totaal 52 

korte overdenkingen, voor elke week één. Zo helpt 

het boek de lezer op een vrijzinnige manier het jaar 

door: elke week kan er een tekst worden gelezen.  

De overdenkingen zijn geschreven door 18 

vrijzinnige voorgangers. Beeldend kunstenaar Mark 

van Praagh verzorgde de ‘vrijzinnige kaligrafie’ die 

de tekst verzegelt.  

Het resultaat is een uitnodigende publicatie die op 

zowel tekstueel als visueel gebied weet uit te dagen.  

 

Veertigdagenkalender 

Ook in 2015 stelde Joke van der Velden de jaarlijkse 40-dagenkalender. Dit keer 

gebruikte ze daarvoor het thema ‘n boom opzetten’. 

Joke zegt daar het volgende over: “Bomen staan centraal en figuurlijk het 

aangaan van gesprekken over wat maar ter sprake komt in de teksten, 

gedichten, verhalen en gebeden: van veelkleurigheid tot generaal pardon en van 

lunchen met God tot (in de handen) klappen (krijgen). Vanzelfsprekend zijn er 

weer recepten, dit keer uit Friesland en niet bepaald vegetarisch. Over wat 

anders dan vlees te laten staan in deze periode kan dan weer een boom worden 

opgezet! In veertig fragmenten op weg naar Pasen.” Net als voorgaande jaren 

bevat de kalender teksten, gedichten, recepten, verhalen en gebeden. 
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Kerstbundel 

‘Onderdak’ was het zeer actuele thema van de Kerstbundel van 2015. 

De bundel stond in het teken van het oude verhaal, waar de 

woorden ‘voor hen geen plaats’ al eeuwenlang klinken.  

“In deze bundel gaat het over wel of niet onder de pannen zijn of 

dankbaar zijn dat je een echt dak hebt. We hebben straatjuriste 

Caroline de Groot geïnterviewd over recht doen aan mensen zonder 

dak boven hun hoofd. Klaas Douwes kijkt met God mee door het 

dakraam van de hemel. En we horen Claudia de Breij zingen: mag ik 

dan bij jou schuilen?” aldus Corrie Jacobs die de bundel samenstelde.  

Naast artikelen bevat de geïllustreerde bundel ook korte gedachten. 

Zo brengen tekst, bijbelwoorden en beeld de lezer in vrijzinnige kerstsferen.  

Studiedag vrijzinnig pastoraat 

Op 18 mei organiseerde de VVP in samenwerking met het Arminius Instituut de studiedag over 

pastoraat in vrijzinnig perspectief in de Kapel in Hilversum. Ruim veertig deelnemers luisterden naar 

enkele lezingen van Carel ter Linden, Christiane Berkvens en Peter Korver. ‘s Middags gingen de 

pastores met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende discussievragen.  

Eén van de eindconclusies van de dag is het luisterend vermogen van de pastor een belangrijk 

onderdeel is in het pastoraat.  

  

Website 

Het aantal bezoekers voor onze website vrijzinnig.nl groeit nog steeds. In 2014 bezochten gemiddeld 

3503 mensen de site per maand, in 2015 was dat 4226 per maand.  

Ook dit jaar was de homopage de meest bezochte pagina, gevolgd door de nieuwspagina en de 

columns.  

In 2015 hebben we ingezet op meer columns op de site. Dat resulteerde in 13 columns, geschreven 

door 9 verschillende mensen. Uit de statistieken blijkt dat de columns zeer goed worden gelezen.  

 

Toelichting bij de grafiek: het maandelijkse sitebezoek per maand. Blauw is 2015, oranje is 2014. In 

de zomermaanden is het sitebezoek doorgaans lager.  
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Sociale media 

Meerdere keren per week worden op de Facebook-pagina van de VVP 

(facebook.com/vrijzinnigprotestants) artikelen of foto’s geplaatst. Het bereik van deze posts is 

wisselend. Artikelen worden gezien door ongeveer 150 mensen, columns door maximaal 400 

mensen en foto’s kunnen door tot wel 800 mensen bekeken worden.  

Alle berichten die op Facebook verschijnen, worden automatisch doorgeplaatst op Twitter 

(@vrijzinnigPKN). Daar heeft de VVP ongeveer 700 volgers.  

 

Nieuwsbrieven 

In 2015 zijn vijf digitale nieuwsbrieven verzonden; in januari (verzonden naar 574 abonnees), in 

maart (over Inspiratie2015, verzonden naar 572 abonnees), in mei (naar 576 abonnees), in oktober 

(599 abonnees) en december (603 abonnees). In de periode januari 2014-december 2015 is het 

aantal abonnees van de nieuwsbrief met 13 % gegroeid.  

 

VrijZinnig 

Er verschenen weer vier nummers van het ledenblad Vrijzinnig, met de volgende thema’s: 

‘Verbinding’, ‘Beeldenstorm’, ‘Overlevers en pioniers’ en ‘Mensenkinderen’.  

 

 

 

 

 

 

Convent 

Op 7 en 8 oktober vond op Mennorode in Elspeet weer de tweedaagse bijeenkomst van het convent 

van voorgangers plaats, rondom het thema ‘experimenteel kerkzijn’. Dit kwam in het programma 

uitgebreid aan bod: de pastores moesten tijdens de eerste ochtend in groepjes zelf rituelen 

bedenken. ‘s Middags was er een lezing van ds. Tina Geels over toekomstlijnen voor de 

vrijzinnigheid. De tweede dag verzorgde Jeroen Jeroense een lezing over nieuwe vormen van 

heiligheid.  

Gedurende de dagen waren er verschillende momenten waarop pastores hun liturgische 

vernieuwingen aan hun collega’s konden laten zien.  

Ruim 30 vrijzinnige voorgangers en geestelijk verzorgers bezochten de studiedagen.  

Contactpersoon conventsbestuur: 

Ds. Klaas Douwes, kdouwes@gmx.com, 06-21622676 
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Protestantse Kerk 

Na veel vergaderingen is de generale synode van de Protestantse Kerk (het hoogste bestuursorgaan 

van de kerk) eind 2015 akkoord gegaan met het rapport ‘Kerk 2025’. In dit rapport worden 

toekomstperspectieven geschetst voor de kerk. In de nota wordt gepleit voor een beweging ‘Back to 

basics’ (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat 

voor geloof. 

De generale synode heeft het moderamen opgedragen om met een nota te komen waarin de 

uitgangspunten van de nota ‘Kerk 2025’ nader worden uitgewerkt, met het daarbij behorend tijdpad; 

dit met inschakeling van expertise in de kerk, na overleg met het generale college voor de kerkorde, 

en het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken dit alles te faciliteren. Deze nota wordt zo 

mogelijk in april 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode. 

Op 15 oktober hadden Lennart Heuvelman en Erik Jan Tillema een ontmoeting met de preses (Karin 

van den Broeke) en scriba (Arjan Plaisier) van de protestantse synode. Ze spraken met elkaar over 

het rapport ‘Kerk 2025’ en over de toekomst van de kerk en de rol die de vrijzinnigen hierbij kunnen 

spelen.  

 

 1
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Samenwerken 

Leerstoelen 

Prof.dr. H.S. (Rick) Benjamins bekleedt sinds 2013 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.  

 

Hij heeft zich in 2015 actief bezig gehouden met postacademisch 

onderwijs dat valt onder de richtlijnen van de Permanente Educatie voor 

predikanten. Daarnaast speelde hij een actieve rol in de studiegroep 

Relivant (zie elders in het jaarverslag).  

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. 

In 2015 verzorgde zij de tweedaagse postacademische cursus ‘Begeleide intervisie vanuit het 

gedachtegoed van het contextueel pastoraat’ en deed zij veel onderzoek naar hoe extramurale 

geestelijke verzorging beter aan kan sluiten bij de behoeften in de samenleving.  

Daarnaast heeft zij in 2015 twee scriptiestudenten en vier promovendi begeleidt en verschillende 

artikelen geschreven.  

 

Compassieprijs  

De Compassieprijs 2015 is toegekend aan het 

jongerenteam Omalief in Leiden. Dit team van 

Turkse jongeren bezoekt sinds mei 2014 

wekelijks bewoner van het Leidse 

verzorgingshuis Haagwijk. De Compassieprijs 

stond in het teken van ‘samenleving’ en is 

uitgereikt aan de organisatie die het beste een 

verbinding legt tussen groepen in de 

samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. Omalief legt deze 

verbinding in meerdere opzichten: tussen oud en jong én tussen de Turkse en de Nederlandse 

cultuur. Het project is hiermee een krachtig instrument van verbinding. 

Omalief is een initiatief van de Turks-islamitische stichting Fatih in Leiden. De jury van de 

Compassieprijs heeft het project Omalief uitgekozen, omdat het verschillende verbindingen legt en 

negatieve beeldvorming rond jongeren van allochtone afkomst weerspreekt. Ook noemt de jury dat 

het een eenvoudig initiatief is dat zich – hoewel het nog geen jaar geleden van start is gegaan – nu 

al uitbreidt naar meerdere jongeren én naar andere steden. 

De Compassieprijs werd uitgereikt tijdens Inspiratie2015 en werd financieel gesteund door de 

vrijzinnige organisaties, waaronder de VVP. 
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Overleg met vrijzinnige organisaties 

Regelmatig vonden er gesprekken en ontmoetingen plaats met vertegenwoordigers van de andere 

vrijzinnige organisaties, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, 

Vrijzinnigen Nederland en het Apostolisch Genootschap. Tijdens deze vergaderingen werden 

ervaringen en informatie uitgewisseld. 

Twee belangrijke onderwerpen stonden dit jaar op de gezamenlijke agenda. Allereerst 

Inspiratie2015 (voorheen de Vrijzinnige Beraadsdag) en daarnaast de toekomst van de website 

Zinweb. In gezamenlijkheid is besloten om de financiële steun aan Zinweb te staken (meer hier over 

onder het kopje ‘Stichting Zinweb en Zinprofiel’) 

 

Gezamenlijke studiedagen voor voorgangers  

Net als in 2015 organiseerde de VPSB (Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg) een 

studiedag voor vrijzinnige voorgangers. In 2015 vond deze plaats op 28 september Mennorode 

(Elspeet). Thema van de dag was ‘geweld, extremisme en religie’. Stil werd gestaan bij de vragen 

wat geweld en religie met elkaar te maken hebben, welke gezichten geweld en extremisme hebben 

en hoe je kunt omgaan met dit fenomeen. Tijdens de studiedag werden geen kant-en-klare 

oplossingen aangeboden; wel inspirerende ideeën, informatie en meningen.  

 

Studiegroep Relivant 

De theologische studiegroep Relivant, met daarin theologen van de VVP en van de moderne 

predikantenbeweging Op Goed Gerucht, is in 2015 meerdere keren bij elkaar gekomen om 

theologische onderwerpen te overdenken.  

In 2015 is ook begonnen met een boek dat de resultaten van deze overdenkingen bevat. Het is de 

bedoeling dat dit boek in 2016 wordt gepresenteerd. Met deze publicatie wil Relivant moderne 

theologie op een positieve en toegankelijke manier onder de aandacht brengen.  

De studiegroep staat onder leiding van bijzonder hoogleraar Rick Benjamins.  

 

Zin in opvoeding 

Sinds juni 2013 is ‘Zin in opvoeding’ 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. 

In 2015 zijn op de website en sociale media van ‘Zin in opvoeding’ veel verschillende artikelen 

verschenen rondom bepaalde thema’s zoals ‘wereldkinderen’, ‘feest!’ (over levensbeschouwelijke 

feesten), ‘consuminderen met kinderen’ en ‘kinderen die een eigen weg gaan’.  

De bekendheid van ‘Zin in opvoeding’ groeit en het aantal mensen dat de website er van weet te 

vinden, is in het afgelopen jaar verdubbeld.  
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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.  

Contact: info@instituutovp.nl / www.instituutovp.nl 

 

Stichting Zinweb en Zinprofiel 

Zinweb werd jarenlang financieel gesteund door de vrijzinnige organisaties maar in 2015 is besloten 

om aan deze relatie een einde te maken. Dit besluit is genomen na jarenlang overleg tussen de 

vrijzinnige organisaties en het team van Zinweb. De redenen voor het beëindigen van de 

samenwerking zijn enerzijds de gebrekkige communicatie van Zinweb en anderzijds de al langere tijd 

tegenvallende resultaten van de website: hoewel er veel geld in werd gestoken, trok de site niet veel 

bezoekers. De vrijzinnige organisaties hebben gezamenlijk besloten de samenwerking per 1 januari 

2016 te beëindigen.  

 

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 W. Margreet 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. In 2015 werd € 14.500 aan subsidies uitgekeerd. De adviesgroep van het 

fonds bestond uit Tom Mikkers (Remonstranten), Wies Houweling (VG NPB), Hans Noordeman en 

Corrie Jacobs (VVP). 

 

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. 

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

 

Activiteiten uit Vrijzinnig Perspectief  

Theaterconcert ‘de Mariamonologen’ 

In dit theaterconcert willen de acteurs nieuwe, modernere verhalen over Maria vertellen en hun 

devote jeugdherinneringen relativeren, aan de hand van eigen geschreven liedjes. Ze vragen zich af: 

‘Wie is Maria voor ons?’ 

 

Toneelvoorstelling ‘Spiegeltijd’ 

Theatermaakster Kirsten Benschop speelt in dit stuk een journaliste die een interview moet houden 

met een mysterieuze vrouw. Dat resulteert in een ontmoeting tussen twee verschillende werelden: 

magisch realisme en hedendaagse werkelijkheid. 

Lezingen: 

Nieuw heilig: over nieuwe vormen van heiligheid in onze samenleving 

Een warme jas: over de lusten en lasten van mantelzorgen 

Als je niet meer beter wordt: over de vragen die opkomen wanneer je levenseinde in zicht is 

’Je bent jezelf niet vandaag’: filosofische overdenkingen over vergeten, onthechten en dementie 

(Ont)sporende godsbeelden in deze tijd: over de invloed van godsbeelden 

Religieuze leiders en de behoefte aan idealisering: Een relationeel-psychoanalytische visie op 

fanatisme en intolerantie 

We zijn meer dan ons brein: over de vrije wil en determinisme 

Bijbelse vrouwen: over de vrouwen in de Bijbel 
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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/

