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Van de voorzitter 
Niet iedereen van u kon naar de ledenvergadering komen die dit jaar 
in Vrijburg  in maart werd gehouden. Bij de opening heb ik de vraag 
gesteld of een vereniging van vrijzinnige protestanten nog nodig is. 
Voor mij is dat geen vraag, maar voor anderen wel. Hierbij de tekst 
van die opening: 
 
U bent via de zijdeur dit gebouw Vrijburg binnen gekomen, waardoor 
u misschien de enorme affiche van de Remonstranten op de voorgevel 
hebt gemist. Hoe u ook over de oneliner  
“ Mijn God laat me zelf denken “, mag denken, volgens de cijfers zijn 

er in Vrijburg 20 nieuwe belangstellenden geregistreerd.. Een grappige toelichting hierbij is 
dat iemand van hen bij het uitlaten van haar hond in het park bij de kerk een komma had 
gelezen in de uitroep, waardoor zij las “Mijn God, laat me zelf denken”.  Deze uitroep sprak 
haar zo aan, dat zij nu als vriend is binnen gekomen.  
Ik denk dat die komma essentieel is voor onze vrijzinnige religie. Het gaat daar dan niet over 
mijn God, jouw God of hun God, maar meer om “Mijn God, laat me zelf denken !” Dat wordt 
zo eerder een verzuchting of misschien wel een gebed…  
Als je ons programma aanbod in Noord-Holland overziet, dan gaat het eigenlijk altijd om die 
verzuchting.  Wij steken die niet onder stoelen of banken en we willen die delen met allen 
die belangstelling hebben voor religie. Maakt ons dat nou vrijzinnig?  
Voor mij persoonlijk is het het geestelijke klimaat waar je met al je levens- en zinvragen 
terecht moet kunnen, zonder daarbij bang te hoeven zijn anderen daarmee te kwetsen. Ik 
hoor menig theoloog beweren dat een vereniging voor vrijzinnigheid niet meer nodig is. 
Iedereen is al vrijzinnig en ook de synode is ruimdenkend, hoor ik dan.  Ik zet daar een 
vraagteken bij. Wat is er van die ruimdenkendheid te herkennen in de kerkelijke  gemeenten 
van de PKN? Kunnen die theologen die vrijzinnigheid / ruimdenkendheid  in hun gemeente 
overdragen? Persoonlijk heb ik daar nog niet veel van gemerkt. Ik denk dat predikanten dat 
gewoon  vergeten. Het is ook dezelfde kritiek op het boek Liberaal Christendom dat pas is 
uitgegeven. Vinden wij als vrijzinnigen binnen de reguliere kerken van de PKN dezelfde 
geestverwantschap, of moeten wij ons daarvoor gaan richten tot de Remonstranten? 
Nog steeds is het mijn stellige overtuiging dat een VVP van belang is, provinciaal, maar 
vooral ook landelijk. Alleen als vereniging kunnen wij deelnemen aan het debat binnen de 
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synode en kunnen we besluiten in de PKN beïnvloeden.  Iemand uit het ambt van predikant 
ontzetten, omdat hij een boek heeft geschreven over Jezus en daardoor volgens de mening 
van zijn kerkenraad, die het boek niet eens gelezen heeft niet past binnen de kerk is 
ondenkbaar voor mij. Door diezelfde kerkenraad is het voorstel ingebracht om de 
betreffende predikant uit het ambt te ontslaan. 
Nu heeft de synode al eerder uit die hoek met een dergelijk voorstel te kampen gehad met 
Klaas Hendrikse. En dat is voor Hendrikse uiteindelijk goed afgelopen. 
Onze plaats binnen de PKN blijft alleen al noodzakelijk voor een dergelijke  discussie. 
Ik hoop dat ik u  met deze inleiding niet te zware kost meegeef voor de zomermaanden. Het 
regent toch al zoveel, maar juli en augustus komen er nog aan. Alle tijd voor de zon om ons 
te verwarmen en op te vrolijken. Als vanouds hoop ik u de laatste zondag van augustus weer 
te ontmoeten, dit jaar in de Purmerkerk. Tot die tijd wens ik u een mooie en prettige 
zomerperiode toe. 
 
Conna Wardenaar 
 
Veranderingen 
 
Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief keek ik nog even 
naar de nieuwsbrief van vorig jaar juli! Ik schreef daar dat we 
vol spanning uitkeken naar de geboorte van ons eerste kind. 
Nu bijna een jaar later kunnen we ons leven niet meer 
voorstellen zonder onze dochter Tessa! Wat een bijzonder 
jaar is het geworden. De ontwikkeling van zo’n klein baby-
meisje naar de dreumes die ze nu al is, is prachtig om van 
dichtbij te volgen. Er zijn voor ons nog heel wat 
veranderingen bijgekomen afgelopen jaar. Inmiddels zijn we 
verhuisd naar Purmerend vanwege mijn aanstelling als 
gemeentepredikant in de Purmerkerk (voor 50%). Dus een 
nieuwe baan, een nieuw huis en ook Suzan, mijn vrouw, 
heeft een nieuwe baan. Wat dat betreft een bijzonder jaar 
met allerlei positieve ontwikkelingen. Het juiste evenwicht 
tussen werk (twee deeltijdbanen is soms moeilijk te 
combineren) gezin en andere zaken die aandacht vragen is nog een beetje zoeken, maar we 
hebben er alle vertrouwen in dat we daar steeds beter in slagen!  
Afgelopen juni deed ik ook nog mee aan een bijzonder project: Klimmen tegen MS. 
Samen met heel veel anderen heb ik de Mont Ventoux beklommen om geld in te zamelen 

voor onderzoek naar de ziekte MS. 
Ook vanuit het VVP bestuur en via een 
spontane inzameling van een aantal 
VVP leden uit o.a. Heemskerk en 
Beverwijk, heeft de VVP N-H ook een 
mooie bijdrage geleverd. Hartelijk 
dank daarvoor! In totaal heeft het 
team waarvan ik deel uitmaakte ruim 
24000 euro verzameld. Een mooie 
bijdrage!  



 
De komende tijd ben ik weer volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe programma 
voor komend seizoen. Hoe dat er uit gaat zien kunt u lezen in het boekje wat op de 
ontmoetingsdag van 28 augustus wordt uitgedeeld. De uitnodiging voor die dag vind u elders 
in deze nieuwsbrief. Ik hoop u zondag 28 augustus allemaal weer te mogen ontmoeten!  
Voor nu een hartelijke groet en alle goeds voor de komende tijd. 
 
Ds. Henri Frölich 
 
Notitie over de contributieregeling van de VVP in Noord-Holland 
 
Inleiding 
Een jaarlijks terugkerend punt in de algemene vergadering van de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten in Noord-Holland (VVP in N-H) is het vaststellen van de hoogte van de 
bijdragen. De meeste leden vinden de contributieregeling maar ingewikkeld. Het is 
misschien goed om bij het begin te beginnen: Hoe zit de organisatie van de vrijzinnigheid in 
elkaar? 
 
Vereniging 
De vrijheid van vereniging is in de Grondwet verankerd. Dit houdt in de vrijheid om de eigen 
organisatie naar eigen inzicht in te richten en te bepalen wie de vereniging als lid wil 
toelaten. Je kunt het dus zo ingewikkeld maken als je zelf wilt! 
In Nederland zijn meer dan 100.000 verenigingen. De verenigingsvorm is zo populair 
geworden omdat hiermee op democratische wijze een gezamenlijk doel kan worden 
gerealiseerd of de belangen van de leden kunnen worden behartigd. Het doel van de VVP in 
N-H is kortweg: “Het handhaven of het versterken van het vrijzinnige gedachtegoed in de 
Protestantse Kerk in Nederland (PKN)”. Dit kun je ook lezen als de belangenbehartiging van 
de leden om binnen de PKN het geloof op vrijzinnige wijze te kunnen belijden. 
 
Soorten bijdragen 
Natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en de doelstelling van de 
vereniging onderschrijven kunnen lid worden van de vereniging. Leden zijn gehouden tot het 
betalen van een jaarlijkse bijdrage (contributie). De VVP in N-H heeft ook begunstigers 
(donateurs) die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een 
minimumbijdrage. Begunstigers zijn geen lid van de vereniging en hebben geen stemrecht, 
maar zij mogen wel  door de VVP in N-H georganiseerde bijeenkomsten en andere 
evenementen bijwonen, waaronder de algemene vergadering. 
Bepaalde in de statuten van de VVP in N-H vermelde rechtspersonen kunnen als aangesloten 
organisatie worden toegelaten. Zij betalen een bijdrage die hoger ligt dan de contributie van 
de natuurlijke personen en zij hebben bovendien stemrecht op de algemene vergadering. 
 
De VVP in Nederland 
De VVP in N-H is een volledige rechtspersoon en als zodanig lid van de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten in Nederland (VVP in Nederland).  Bijna alle plaatselijke en 
provinciale verenigingen van de VVP zijn als rechtspersoon lid van de VVP in Nederland. 
Deze vereniging heeft zelf ook natuurlijke personen in het ledenbestand. Van oudsher zijn 
dit predikanten, die vaak moeten verhuizen en hun lidmaatschap  dan niet hoeven te 



wijzigen. De VVP in Nederland gedraagt zich voornamelijk als een koepelorganisatie voor de 
leden van de plaatselijke en provinciale verenigingen. Dit werkt zo: als iemand zich aanmeldt 
als lid bij een plaatselijke of provinciale vereniging leidt dit tevens tot toelating van de 
landelijke vereniging (Vergelijk iemand die zich aanmeldt als lid van een plaatselijke 
voetbalclub; deze persoon wordt dan automatisch ook lid van de KNVB). 
Het dubbele lidmaatschap heeft voordelen: de leden van de plaatselijke en provinciale 
verenigingen ontvangen het door de landelijke vereniging uitgegeven blad VrijZinnig gratis. 
 
Wat is de betekenis van een koepelorganisatie? 
Een koepelorganisatie is in het algemeen een vereniging waarin een aantal organisaties met 
dezelfde soort belangen vertegenwoordigd zijn. De plaatselijke en provinciale verenigingen 
hebben er ieder voor zich belang bij dat de ANBI problematiek goed geregeld wordt en dat 
er afspraken worden gemaakt over de plaats van de vrijzinnigheid in de kerk. 
De VVP in Nederland als koepel vertegenwoordigt al de leden tegenover de overheid over de 
ANBI problematiek en tegenover de PKN over de plaats van de vrijzinnigheid in de kerk. 
 
Bijdragen 
Iedere plaatselijke en provinciale vereniging bepaalt zelf de hoogte van de bijdrage van hun 
leden en van de andere bijdragen. 
De landelijke vereniging berekent aan de plaatselijke en provinciale verenigingen die lid zijn 
een bijdrage die afhankelijk is van het aantal individuele leden van die verenigingen en van 
het aantal aangesloten organisaties van die verenigingen. 
 
Tot slot 
Verenigingen hebben geld nodig voor hun activiteiten. Twee belangrijke inkomsten bronnen 
zijn voor de meeste verenigingen de ledenbijdragen en de bijdragen van de begunstigers. 
Het aardige van onze vereniging (VVP in N-H) is dat de leden zelf, in de algemene 
vergadering, de hoogte van de bijdragen mogen vaststellen.  
 
Wim Struik (penningmeester VVP Noord-Holland) 
 
Uitnodiging ontmoetingszondag VVP Noord-Holland 
 
Zondag 28 augustus 2016 is de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten in Noord-Holland. We zijn zondag 28 augustus te gast in de Purmerkerk te 
Purmerend. De Purmerkerk is sinds februari de vaste werk- en woonplek (in de pastorie 
naast de kerk) van onze predikant Henri Frölich. Een goede gelegenheid om als leden van de 
VVP Noord-Holland nader met elkaar kennis te maken in de Purmerkerk. Vele leden van de 
Purmerkerkgemeente zijn ook lid van de VVP. Fijn om juist hier te gast te zijn bij de opening 
van ons seizoen! Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 
 
9.30 Ontvangst 
10.00 Kerkdienst door Henri Frölich (Predikant VVP N-H en predikant Purmerkerkgemeente) 
11.15 Koffie en aanbieden nieuwe jaarprogramma seizoen 2016-2017  
12.00 Lunch 
13.15 Optie 1: Rondleiding in de moderne stal van de familie Prinsze 
 Optie 2: Wandeling in het Purmerbos 



14.30 Terug in de kerk, koffie en thee, sluiting van de dag door Henri Frölich 
Graag zouden wij vooraf willen weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen voor o.a. de 
lunch. Opgave bij onze secretaris: dhr. D. F. Bankert, Dorpsstraat 45, 1713 HB Obdam tel. 
022 6452261 email: bankert@bantou.nl  Het liefst per e-mail of telefonisch. Bij voorbaat 
dank! 
 
Wat:   Ontmoetingszondag VVP Noord-Holland 
Wanneer:  Zondag 28 augustus 2015 
Waar:   Purmerkerk te Purmerend 
Tijd:   Vanaf 9:30 uur 
Kosten:  8 euro 
Adres:   Westerweg 50, 1445AD, Purmerend 
 
Bij de kerk en in de buurt is voldoende parkeergelegenheid (parkeerplaats voetbalvereniging 
en parkeergelegenheid schuin tegenover de kerk bij de atletiekbaan, zijn ook beschikbaar).  
 
Graag tot ziens op zondag 28 augustus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een moedige predikant 
 

Eind 2015 verscheen in de Biografische Reeks bij de 
Publicatie Stichting in Hoorn het boek ‘De eenzame strijd van 
Johannes Tenthoff’, een biografie over een van  de eerste 
rooie dominees en predikant in Hoorn van 1888 tot 1913. Het 
boek is geschreven door Arnoud Schaake en voorzien van een 
voorwoord door prof. Dr. Herman Noordegraaf.  
Tijdens de vergadering van moderne theologen, die in het 
voorjaar van 1885 in Amsterdam werd gehouden, hield een 
jonge onbekende predikant een opzienbarend verhaal. Deze 
predikant Johannes Tenthoff stelde, dat de kerk zich veel te 
onverschillig opstelde als het ging om de sociale kwestie.            
De enorme groei van de industrie aan het eind van de 19e 
eeuw en de daarmee gepaard gaande jacht op financieel 
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gewin bracht grote groepen in de samenleving tot bittere armoede.  
Tenthoff was van mening dat de groeiende arbeidersbeweging volstrekt in haar gelijk stond 
als zij stelde dat het kapitaal een allesoverheersende macht uitoefende, die ten koste ging 
van de zelfstandigheid van de arbeiders. Tenthoff  vond dat de burgerij zich schuldig maakte 
aan het vergkrijgen van kapitaal dat niet door eerlijke arbeid  was verkregen, maar door 
speculatie en zelfzucht. ‘De evangeliedienaar moet niet tegenover de arbeider staan, maar 
naast hem en bevorderen dat de levensomstandigheden van de arbeider wordt verbeterd,’ 
zo hield Tenthoff de aanwezigen voor.     De aanwezige predikanten, die zich verbonden 
voelden met de liberale politiek en zeer sceptisch stonden ten opzichte van sociale 
hervormingen reageerden als door de slang gebeten en waren van mening dat de sociale 
kwestie niet thuis hoorde in de kerk en zoals een collega van Tenthoff het zei: ’De grote 
verschillen zijn niet te veranderen...De Heere heeft armen en de rijken beide 
gemaakt....mensen zijn ongelijk aan elkaar.’ Johannes Theodorus Tenthoff, geboren in 1847 
in Amsterdam, raakte in zijn studententijd onder de indruk van de moderne theologie, die in 
die tijd de traditionele geloofsopvattingen aan het wankelen bracht. Hij had een sterk gevoel 
voor sociale rechtvaardigheid en mede daardoor kreeg hij veel waardering voor de 
arbeidersbeweging en het opkomend socialisme. Hij bestudeerde de sociaal economische 
vraagstukken van zijn tijd en hield tal van lezingen en met name die over het socialisme 
werden niet altijd door de burgerij op prijs gesteld. Toch was Tenthoff geen socialist, 
daarvoor had hij te veel kritiek op de anti-godsdienstigheid die binnen de socialistische 
gelederen heerste. Hij waarschuwde ook dat het socialisme in zijn pure vorm zou kunnen 
leiden tot nieuwe onderdrukking. Tenthoff was praktisch ingesteld. Zo wilde hij dat de 
arbeider zou meedelen in de winst van het bedrijf en riep hij op tot meer 
gemeenschapsgevoel. In Hoorn trad Tenthoff naar voren als een initiatiefnemer van tal van 
bijeenkomsten, die het politieke leven in de stad deden bruisen. Zijn optreden was origineel 
en verfrissend; hij bracht tijdens de kerkdienst de gemeente vaak aan het lachen.                                                                                                
Tenthoff stond als pionier vaak alleen. De liberale predikanten vonden hem veel te rood; de 
socialisten wantrouwden hem als vertegenwoordiger van de kerk, die de arbeiders in de 
steek had gelaten en de orthodoxen zagen een afvallige in hem. Toch was hij voor de jongere 
generatie een bron van inspiratie. De jonge Willem Banning, die in Hoorn onderwijzer was, 
raakte zo onder de indruk van Tenthoff dat hij besloot theologie te gaan studeren.                                                                             
In de sociale geschiedenis wordt Tenthoff beschouwd als een voorloper van het 
christensocialisme. Naast een beschrijving van het leven van deze opmerkelijke predikant, 
heeft de schrijver veel aandacht besteed aan de sociale en kerkelijke verhoudingen van de 
boeiende periode rond de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw.  
 
Het boek is voor € 24,95 te verkrijgen bij de Vereniging Oud Hoorn, info@oudhoorn.nl 


