
HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

INLEIDING.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, afdeling Assen is, ondanks haar ruim 110 jarig 
bestaan, een springlevende vereniging.
Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven.
Geloof is voor ons geen vaststaande overtuiging, maar eerder een zoektocht langs 
verschillende wegen naar zingeving en betekenis.
De VVP Assen is geworteld in het christendom, kijkt kritisch naar traditie, is open naar 
cultuur en wetenschap en is gericht op menselijkheid en gerechtigheid.
Mensen zijn daarbij belangrijker dan kerkelijke voorschriften. Wij proberen in de ontmoeting
met elkaar en puttend uit (oude) wijsheidsgeschriften - vooral en in de eerste plaats de 
bijbel - ons gewone en geloofsleven richting te geven.
Wat ons uit het verleden en in het heden wordt aangereikt aan gedachten en rituelen, wordt
bestudeerd en bewerkt, bewonderd en bekritiseerd.
Een oude tekst zegt, dat mensen het goddelijke ontmoeten in het doen van daden van 
betrouwbaarheid.

HOE ZIEN WIJ ONZE TAAK EN WERKVELD?

• Binnen onze eigen vereniging:
De VVP Assen wil een actieve vereniging zijn, die op eigentijdse wijze vorm en inhoud wil 
geven aan het vrijzinnig gedachtegoed in Assen en tevens wil meewerken aan de 
versterking van de vrijzinnige geloofsgemeenschap op regionaal en landelijk niveau.

• Binnen de protestantse geloofsgemeenschappen:
De VVP Assen heeft een overeenkomst met de algemene kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente Assen, waarin de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden zijn 
geregeld.
Met de Doopsgezinde Gemeente te Assen bestaan afspraken over het gebruikmaken van 
hun kerkgebouw en het houden van vier gemeenschappelijke kerkdiensten per jaar.

• Voor de gemeenschap in Assen en daarbuiten:
De VVP Assen neemt haar plaats in binnen de pluriformiteit van levensbeschouwelijk 
Assen en daarbuiten.
De vereniging heeft zitting in het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen. Zij 
draagt hierin bij aan het ontwikkelen van activiteiten om de sociale verbinding in de locale 
samenleving vanuit ieders levensbeschouwelijke achtergrond te bevorderen.



CONCRETE ACTIVITEITEN.

De VVP Assen organiseert geregeld, aan de hand van een jaarlijks vast te stellen thema en 
jaar- programma kerkdiensten, inspiratieochtenden en andere bijeenkomsten, waarbij op 
eigentijdse wijze uiting wordt gegeven aan de vrijzinnige geloofsbeleving.
De vereniging kent een drietal gesprekskringen, waarin onder leiding van de voorganger over
bijbel- en geloofsthema's of over algemeen religieuze/filosofische onderwerpen van 
gedachten gewisseld wordt
Regelmatig worden ook andere verenigingsactiviteiten georganiseerd.
De vereniging wil hierin actief samenwerken met andere geloofsgemeenschappen.

Promotie en informatie voorziening. De VVP Assen wil bekendheid geven aan haar 
activiteiten door middel van de oude en nieuwe media: haar eigen nieuwsbrief en folders, 
het kerkblad van de Protestanse Gemeente Assen, de regionale huis aan huis bladen, 
RTV Drenthe, TV Assen en via haar eigen website.

ORGANISATIE VAN DE VVP ASSEN.

De vereniging is als volgt opgebouwd:

• De ledenvergadering: dit is de besluitvormende vergadering over alle zaken van de 
vereniging.

• Het bestuur: deze vertegenwoordiging uit de vereniging, door de algemene 
ledenvergadering benoemd, is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.

• De activiteitencommissies: deze zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast 
met de voorbereiding en/of uitvoering van diverse activiteiten binnen de vereniging.

• De voorganger: hij/zij is in opdracht van de vereniging belast met de pastorale zorg en het 
voorgaan in de diensten van de VVP Assen.
De voorganger heeft een 'zelfstandige zonder personeel contract' met de vereniging om 
zijn/haar werkzaamheden te vervullen. 


