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2020 was een merkwaardig jaar.
We konden heel weinig en we wilden zo veel! We hadden zo graag boeiende kerkdiensten 
willen houden. En treffende inspiratiebijeenkomsten. We hadden elkaar zo graag 
persoonlijk willen ontmoeten, de hand schudden, met elkaar praten. 
We hadden zo graag onze scheidende voorganger een goed afscheid gegund. We hadden zo 
graag met elkaar de overleden leden van onze vereniging willen herdenken. Het kwam er 
niet van. De ontwikkelingen van de viruspandemie zijn onvoorspelbaar.

Maar wat hadden we een geweldige start van het jaar 2020, meer dan 60 mensen kwamen 
naar de nieuwjaarsbijeenkomst in ons nieuwe onderkomen van het Apostolisch 
Genootschap. Het was mooi om te ervaren dat iedereen hier een positief gevoel bij had. 
Vervolgens was er een kerkdienst en een inspiratiebijeenkomst en daarna ging de deur 
letterlijk en figuurlijk op slot.
Wij hebben dat als bestuur ook ervaren, we moesten vergaderen via de mail of via 
inbellen. De digitale en de papieren versie van de nieuwsbrief werden een nieuwe manier 
van communiceren. De ontmoetingsverhalen van leden vormden daarin een heel bijzonder 
onderdeel.
Tussen 15 maart en 5 juli verschenen er17 zogenaamde weeknieuwsbrieven. De eerste 
exemplaren alleen digitaal en op papier naar hen die het niet digitaal konden ontvangen. 
Later verscheen de weeknieuwsbrief de ene week op papier en de andere week digitaal.
Trouw brachten de contactpersonen deze rond. 

Foekje Dijk, Maarten Groen en de technici van de Jozefkerk maakten het de eerste 
maanden mogelijk om video-diensten voor Vrijzinnig Assen op te nemen. Ook het landelijk 
bureau van het Apostolisch Genootschap heeft ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen 
voor het houden van diensten door het installeren van video apparatuur. Wij kunnen daar 
gebruik van maken. Dat illustreert ook weer de fijne samenwerking die wij met de leden 
van het Apostolisch Genootschap ervaren.
  
De sollicitatiecommissie, bestaande uit 3 bestuursleden en 2 leden is in januari 2020 van 
start gegaan om de aanbevelingen vanuit de extra ledenvergadering van 9 december 2019 
te verwerken in de profielschets nieuwe voorganger Vrijzinnig Assen. 
De vacature is na goedkeuring tijdens de ledenvergadering van 5 maart 2020 op de diverse 
landelijke websites geplaatst.
Op de advertentie voor onze nieuwe voorganger hebben we een 10-tal reacties gekregen. 
Vervolgens zijn op 8 mei gesprekken gevoerd met 2 kandidaten en zijn kerkdiensten van de
betrokkenen beluisterd. Uiteindelijk heeft de sollicitatiecommissie unaniem een 
voordracht naar het bestuur gedaan.  
Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten, afdeling Assen, heeft 
vervolgens met enthousiasme en vertrouwen besloten om dhr. Jasper J. van der Horst uit 
Zwolle vanaf 1 januari 2021 voor 16 uur per week als onze nieuwe voorganger te 
benoemen. De overeenkomst van dienstverlening is op vrijdag 3 juli jongstleden door dhr. 
J.J. van der Horst als onze nieuwe voorganger en door mw. A.H. de Groot en dhr. W.F. 
Postma ondertekend.  

Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit 5 leden t.w. Betteke de Groot voorzitter; 
Wim Postma penningmeester; Janneke Scholten secretaris; Henk van den Poll lid; Theun 
Dijkstra lid en een notulist.
Buiten de vereniging is iemand gevonden om als vrijwilliger de boekhouding van de 
vereniging te verzorgen. Deze persoon heeft in zijn werkzame leven altijd in de financiële 
sector gewerkt. 



Dit betekent een aanzienlijke verlichting in de taak van de penningmeester, die overigens 
wel volledig verantwoordelijk blijft voor het te voeren financiële beleid. 
Het bestuur kwam in 2020 toch nog 9 maal bij elkaar in het gebouw van het Apostolisch 
Genootschap. Daar kon met inachtneming van de coronamaatregelen goed vergaderd 
worden. Tussentijds was er overleg via de mail of in een kleine setting met inbellen. 
Er werd een organisatiecommissie voor het afscheid van Foekje Dijk samengesteld, 
bestaande uit 2 bestuursleden en 2 leden
Het bestuur was vertegenwoordigd op de Algemene ledenvergadering van de VVP 
Nederland die op 23 november via Zoom online plaatsvond. 
Vrijzinnig Assen beschikt over 2 ouderlingen en 2 diakenen.

Naast het bestuur zijn er drie belangrijke pijlers; te weten de programmacommissie.
De programmacommissie stelde voor 2020 een programma samen onder de titel ‘De mens 
onderweg…’
Vier inspiratiebijeenkomsten waren er in eerste instantie gepland. De 
inspiratiebijeenkomst op 9 februari met Hof Duo en met een prachtige power-point 
presentatie over Iran kon, ondanks de hevige storm Irma, gelukkig doorgaan. 
We hielden in het voorjaar nog een middagbijeenkomst  op 27 februari, een lezing door 
Klaas Driebergen over Bommel en de Bijbel. Deze bijeenkomst trok zeer veel bezoekers. 
Nu in Corona tijd is een bijeenkomst met 70 bezoekers in een zaal bijna onvoorstelbaar.
Daarna werd het rustig rond de bijeenkomsten, de verschillende sprekers werden afgebeld,
waaronder de inspiratiebijeenkomst met Stevo Akkerman.

Op 1 oktober startten we weer voorzichtig met een activiteit. De architect van het 
prachtige arboretum van Assen hield een lezing over de geschiedenis, de ontwikkeling en 
de huidige stand van zaken van het Arboretum. 
Er werd een serie foto’s vertoond van de drie bomen die in 2005, 2015 en 2020 in het 
Arboretum zijn gepland
Op 11 oktober luisterden 30 bezoekers naar Helene Westerik, die ons inspireerde met 
mooie teksten en muziek rond het thema ‘kwetsbaar’. 
28 november was er de inspiratiebijeenkomst van Foekje Dijk, die in het teken stond van 
haar afscheid van 30 jaar Vrijzinnigheid in Assen. Een klein gezelschap van zeven leden, 
die er al waren toen Foekje in 1990 in dienst kwam, de preses van de PKA, ds. Ron 
Koopmans, de bestuursleden en zij die een taak hadden waren die middag in de Jozefkerk 
aanwezig. Door het audiovideo-team van de Jozefkerk werd dit alles prachtig in beeld 
gebracht, zodat iedereen thuis via het scherm kon meekijken. Daar is ook dankbaar 
gebruik van gemaakt.

Normaal gesproken verwelkomen we bij onze inspiratiebijeenkomsten naast onze leden en 
begunstigers, gasten van buiten Vrijzinnig Assen. Dit is ook iets wat wij nastreven. De 
banner van de ‘Energiefabriek, brandstof voor de ziel’ werd dit (corona)jaar alleen bij de 
inspiratiebijeenkomst van het Hof Duo neergezet.
Deze bijeenkomsten zijn, naast de bijdrage die de bezoekers in de ‘weegschaal’ kunnen 
deponeren, financieel mogelijk door de Energiefabriek. 

Een tweede pijler is de PRed commissie, PRed staat voor PR en redactie.
Er ging het afgelopen jaar 24 keer kopij naar het kerkblad van de PKA voor de 
wijkberichten van Vrijzinnig Assen. Regelmatig schreef Foekje Dijk een redactioneel 
artikel.
De website werd ook in 2020 up-to-date gehouden door een van onze leden. We zijn heel 
blij met de deskundigheid van onze webmaster!
Een van de leden onderhield de agenda en plaatste de kerkdiensten en de Staldeuren op de
website.



Foekje Dijk schreef iedere 2 weken een column die werd opgenomen in de digitale versie 
van de Asser Courant. 
De Nieuwsbrief verscheen in 2020 zeven maal, twee maal voor de al eerder genoemde 
Weeknieuwsbrieven. Vanaf juli tot en met december kwamen er 5 nieuwsbrieven uit. Een 
hogere frequentie dan in gewone tijd. Op deze manier probeerden we de informatie die in 
de Coronatijd snel veranderde actueel te houden. Het samenstellen van de nieuwsbrieven 
vraagt veel nauwkeurigheid en plezier om zo goed mogelijk de activiteiten aan te kondigen
of er verslag van te doen.

De derde pijler van onze vereniging is de commissie contactpersonen.
In de brief die we naar nieuwe leden sturen, omschrijven we het als volgt: “Om zoveel 
mogelijk op de hoogte te blijven van het wel en wee van de leden heeft het bestuur een 
groep contactpersonen ingesteld”. Deze trouwe groep leden heeft zich in dit bijzondere 
jaar ingezet om een bijdrage te leveren aan het onderhouden van de contacten met onze 
leden en waar nodig steun te bieden. 

Het bestuur en de drie ‘pijlers’ worden ondersteund door een groep vrijwilligers die maken
dat normaal gesproken alle bijeenkomsten en activiteiten  kunnen plaatsvinden.
Een onmisbare groep vormden dit jaar de leden van het audio-team, die een belangrijke 
taak hadden bij het registreren van de diverse diensten en bijeenkomsten.  

Bij dit alles kunnen we ook noemen dat in 2020 weliswaar geen echte Vakantie Thuis 
Middagen (VTM) konden plaats vinden, maar Kleine Vakantie Thuis Middagen bij 
verschillende leden thuis en er werd een Vakantie Thuis Middag georganiseerd in de vorm 
van een wandeling langs De Nijlandsloop.
Op 6 september, ‘plantten’ wij een boom, aangeboden door Foekje Dijk aan Vrijzinnig 
Assen, in het Arboretum. Een mooi gebaar op de startzondag die anders verliep dan we 
gewend waren. Wel fijn om ook weer even op een andere wijze bij elkaar te zijn. Aan de 
reacties van de aanwezigen was te merken dat het gevoel van saamhorigheid weer 
helemaal terug was en op prijs gesteld werd.
De drie gesprekskringen o.l.v. Foekje Dijk werden begin 2020 wel gestart, maar konden na 
maart 2020 geen vervolg krijgen.

Dan als laatste, maar zeker niet het onbelangrijkste, de kerkdiensten. 
Tiny van Nimwegen bespeelde tijdens de dienst in januari voor de laatste keer het orgel. 
Maarten Groen heeft een groot deel van deze taak op zich genomen. Waar dit niet 
mogelijk is maakten we gebruik van gastorganisten.
Naast de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari waren er 19 kerkdiensten gepland, waarvan 4
gezamenlijke diensten in de Jozefkerk. In 11 diensten was Foekje Dijk onze voorganger, in 
7 diensten ging een gastpredikant voor. Verder was er een Hemelvaartsdienst PKA gepland 
in de Gouverneurstuin. De gezamenlijke dienst Vrijzinnigen Drenthe werd in een andere 
vorm door Helene Westerik georganiseerd. Er was nu gekozen om uit iedere gemeente de 
voorganger en twee gemeenteleden uit te nodigen. 
De start van dit kerkelijk jaar was veelbelovend met de nieuwjaarsvisite maar na 13 maart 
werd alles anders. Met de medewerking van het audioteam van de Jozefkerk konden we 
gelukkig online diensten aanbieden. Na 4 maanden konden we op 5 juli weer voorzichtig 
starten met maar liefst 36 kerkgangers, op gepaste afstand uiteraard, maar in november 
werden de regels weer aangescherpt. De Adventsdienst was totaal anders dan we hadden 
gehoopt, maar gelukkig was de dienst online te volgen. 
Dat gold ook voor de oudejaarsdienst, we herdachten deze dienst 6 leden en staken ter 
nagedachtenis een kaars aan. Het was ook de allerlaatste keer dat Foekje Dijk voorging als
predikant van Assen. Met deze dienst werd een periode van dertig jaar afgesloten en 
stappen we vol vertrouwen en hoop met elkaar over naar het kalenderjaar 2021 met onze 
nieuwe voorganger Jasper van der Horst.



Op 1 januari 2020 telde Vrijzinnig Assen 84 leden, en 12 begunstigers.
Op 1 januari 2021 telt Vrijzinnig Assen 80 leden en 12 begunstigers.

Betteke de Groot
januari 2021.


