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Het jaar 2021 was weer een merkwaardig jaar.
We konden heel weinig en we wilden zo veel! De coronapandemie hield ons voortdurend in 
de greep. Heel af en toe konden we weer lijfelijke diensten houden met koffie drinken na 
afloop, elkaar persoonlijk ontmoeten en met elkaar praten. Dat hebben we als een groot 
goed ervaren. Maar iedere keer moesten we de uitvoering van onze bijeenkomsten weer 
bijstellen omdat het coronavirus ons beperkingen oplegde.  
We hadden zo graag boeiende kerkdiensten en inspiratiebijeenkomsten willen houden. 
Ook hadden we Jasper van der Horst een mooie eerste dienst gegund, waarin hij de 
verbintenis met Vrijzinnig Assen aanging. Wat hadden we daar graag allemaal getuige van 
willen zijn. Helaas, de ontwikkelingen van de viruspandemie bleken onvoorspelbaar.

‘Terug naar de bron…’
We hadden een geweldig creatieve start van het nieuwe jaar door de nieuwjaarsfilm, die 
stipt op 10 januari om 15.00 uur in première ging. Een groot compliment voor Wim Postma 
die de film heeft gemaakt. Het gaf een mooi inkijkje in het leven en denken van 15 
mensen van Vrijzinnig Assen, die aan de film meewerkten. Jasper van der Horst 
presenteerde daar het jaarprogramma voor de eerste helft 2021 ‘Terug naar de bron…’  
We bleven hoop houden dat we toch snel weer op andere momenten bij elkaar konden 
komen.

Apostolisch Genootschap
Het is een fijne samenwerking met de mensen van het Apostolisch Genootschap, wij voelen
ons er altijd zeer welkom en de bereidheid om ons ten dienste te zijn is groot. Zo kwam 
het Apostolisch Genootschap zelf niet bijeen op de zondagen dat wij een dienst hadden en 
gaven ons zo de ruimte om onze diensten om 10.30 te laten beginnen.
Vanaf september vonden hun diensten ook weer wekelijks plaats. 
Met iedere keer de beperkingen van het grillige coronavirus heeft het bestuur samen met 
Jasper van der Horst besloten om onze diensten voor onbepaalde tijd te starten om 13.30 
uur. Dat geeft regelmaat voor de leden, rust in de voorbereiding en ritme in de uitvoering.

Vieringen en kerkdiensten
De eerste dienst op 24 januari werd geleid door Fride Bonda, remonstrants predikant in 
Zwolle. In deze dienst sprak Jasper van der Horst, evenals 2 bestuursleden, zijn “ja” uit in 
de verbintenis met Vrijzinnig Assen. Het podium was veranderd in een mooie lentetuin met
heel veel bloemen, planten en bolletjes, aangeleverd door leden van Vrijzinnig Assen. In 
deze voorjaarstuin waren negen aanwezigen, Fride Bonda, Jasper van der Horst, zijn 
echtgenote, hun twee kinderen en twee bestuursleden. Via beeld en geluid hebben heel 
veel mensen thuis van al dit moois kunnen meegenieten.
Naast de nieuwjaarsvisite waren er 18 kerkdiensten gepland, waarvan 4  gezamenlijke 
diensten met de wijkgemeente Jozefkerk. In 11 diensten was Jasper van der Horst onze 
voorganger, in  7 diensten ging een gastpredikant voor.
Blij zijn wij met de samenwerking met de mensen van de Jozefkerk tijdens de speciale 
vieringen, wanneer wij meer ruimte nodig hebben om onze mensen te kunnen ontvangen, 
zoals bij de startzondag op 12 september. Een prachtige video-opname is natuurlijk daarbij
helemaal een mooie bijkomstigheid.
Verder was er een Hemelvaartsdienst PKA gepland in de Gouverneurstuin. Deze ging niet 
door. 
De gezamenlijke dienst Vrijzinnigen Drenthe werd in een andere vorm door Helene 
Westerik georganiseerd en was online te bekijken.
In mei werd het weer mogelijk om diensten in de kerkzaal van het Apostolisch 
Genootschap te organiseren. 



Zondag 30 mei hielden we 2 diensten om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven 
om een dienst van Jasper bij te kunnen wonen.
Op 18 december werden de regels wat betreft corona weer aangescherpt. Dat betekende 
dat in een heel kort tijdsbestek werd besloten om de Adventsdienst op te nemen, we 
kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Dat gold ook voor de oudejaarsdienst. We herdachten 
in deze dienst drie van onze leden en staken ter nagedachtenis voor ieder van hen een 
kaars aan. De oudejaarsdienst was rechtstreeks online te volgen.
Maarten Groen heeft voor het grootste deel de taak van organist op zich genomen. Waar 
dit niet mogelijk was maakten we gebruik van gastorganisten Rianne Meinardi, Jaap 
Berghuis en Otto Broksma.

Inspiratiebijeenkomsten en startzondag
Alle inspiratiebijeenkomsten werden bij de start in 2021 afgezegd en de sprekers werden 
voor het jaarprogramma van 2021 - 2022 met als titel ‘Leven is durven’ opnieuw 
vastgelegd.
Het nieuwe jaarprogramma werd tijdens de feestelijke startzondag op 12 september 
gepresenteerd. Tijdens deze bijzondere dienst werd een van onze leden voor al haar 
werkzaamheden, deels als bestuurslid en vele jaren als enorme duizendpoot en ‘verbinder’
voor Vrijzinnig Assen, in het zonnetje gezet. 
Dat gebeurde in het bijzijn van o.a. burgemeester Marco Out van Assen en familie en 
vrienden door het opspelden van een koninklijke onderscheiding door Foekje Dijk.

Op 30 september startten we weer voorzichtig met een activiteit. Kunsthistorica Marian 
van Caspel nam ons mee in de geschiedenis van de symboliek en de mystiek van de 
Jacobsladder.
Op 10 oktober hield Trouw-journalist Stevo Akkerman een voordracht over ‘Het goede en 
de angst’. Hij refereerde daarbij ook aan zijn eerste boek ‘Het klopt wel, maar het deugt 
niet’, waarbij hij ons wees op de letter van de wet en dat er ook nog zoiets is als de geest 
van de wet, dit n.a.v. politieke en maatschappelijke affaires.
Op 11 november luisterden velen geboeid naar verhalenvertelster Peterine Kooymans.
Haar verhalen werden afgewisseld met muziek van Marja ’t Hart Wijnholds, een hele 
sfeervolle combinatie.  
Normaal gesproken verwelkomen we bij onze inspiratiebijeenkomsten, naast onze leden en
begunstigers, gasten van buiten Vrijzinnig Assen.
Deze bijeenkomsten zijn, naast de bijdrage die de bezoekers in de ‘weegschaal’ kunnen 
deponeren, financieel mogelijk door de Energiefabriek. 

Vakantie Thuis Middagen en Terrasmiddag
Donderdag 20 mei, een prachtige zonnige dag, zaten we met zo’n 30 mensen op het terras 
van de Ponderosa te genieten van een hapje en een drankje. Het werd een feestelijke 
middag, omdat het zo lang geleden was dat we elkaar weer op zo’n manier konden 
ontmoeten.
Bij dit alles kunnen we ook noemen dat in 2021 weliswaar geen echte Vakantie Thuis 
Middagen konden plaats vinden maar Kleine Vakantie Thuis Middagen bij verschillende van 
onze leden. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt, want wat was het fijn om elkaar beter
te leren kennen en herinneringen op te halen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit de volgende leden:
Betteke de Groot, Janneke Scholten, Wim Postma en Henk van den Poll. Edith Potjer en 
Luit Havinga hebben zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie en zijn na de 
Algemene Ledenvergadering in maart 2021 toegetreden tot het bestuur. Daar zijn we blij 
mee, gezien de uitdagingen waar we nu voor staan en het borgen van de continuïteit 
binnen onze vereniging.



Betteke de Groot heeft lopende het jaar 2021 haar functie als voorzitter ingeruild voor die 
van secretaris. Wim Postma en Edith Potjer (vicevoorzitter) hebben deze functie voor de 
rest van de bestuurlijke termijn samen (ad interim) op zich genomen. Janneke Scholten is 
lid, Henk van den Poll is de tweede penningmeester en onderhoudt de relatie met de PKA. 
Luit Havinga heeft het penningmeesterschap van Wim Postma overgenomen. 
Theun Dijkstra heeft gedurende 2 jaar deel uitgemaakt van ons bestuur. Hij had in het 
verleden al eerder de verantwoordelijkheid om zitting te nemen in het bestuur op zich 
genomen. Theun zocht veel voor ons op in de statuten, zaken over de avg en de licentie 
voor woord, tekst en geluid. Nog steeds verricht Theun werkzaamheden voor de website. 
Hij werd bedankt met een bloemetje en een cadeaubon voor zijn inzet.
Jasper van der Horst en de bestuursleden met een functie binnen het bestuur hebben een 
eigen e-mailadres gekregen vanuit ‘mijn domein’; voorganger@vrijzinnigassen.nl, 
voorzitter@vrijzinnigassen.nl, vicevoorzitter@vrijzinnigassen.nl, 
secretaris@vrijzinnigassen.nl, pennigmeester@vrijzinnigassen.nl. en 
notulist@vrijzinnigassen.nl.

Iemand binnen de vereniging heeft de taak van notulist tijdens de bestuursvergaderingen 
op zich genomen.
Buiten de vereniging is iemand gevonden om als vrijwilliger de boekhouding van de 
vereniging te verzorgen. 
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 2021 in totaal 10 keer 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. 
Het bestuur is tevens gestart met een proces van bezinning op de toekomst. Tijdens deze 
visie-bijeenkomsten spraken we met elkaar over de vereniging die we nu zijn en in de 
toekomst willen zijn. Als het gaat om de toekomst van de vereniging is het van groot 
belang dat iedereen die dat wil erover kan meepraten. Er werden daarom gesprekken 
gepland over de visie van Vrijzinnig Assen, wat beweegt iemand om lid te zijn van 
Vrijzinnig Assen, wat zijn de verwachtingen en wat zou de toekomst moeten brengen. Er 
heeft helaas maar één bijeenkomst kunnen plaats vinden en ook toen legde het virus ons 
weer beperkingen op. De deelnemers waren overigens zeer enthousiast. Dit wordt 
vervolgd.

Het bestuur was in de persoon van Luit Havinga vertegenwoordigd op de Algemene 
ledenvergadering van de VVP Nederland. 
Op 6 november vond de vrijzinnige ontmoetingsdag in de Geertekerk in Utrecht plaats.
Op deze ontmoetingsdag met het thema 'Alledaagse Spiritualiteit' werd het boek 'Zomaar 
ineens' gepresenteerd. Aan het boek hadden zowel Foekje Dijk als een van onze leden een 
bijdrage geleverd door hun eigen spirituele ervaring op te schrijven. 

De ambtsdragers Henk van den Poll en Wim Postma vertegenwoordigden Vrijzinnig Assen in
respectievelijk de Algemene Kerkenraad van de PKA en de kerkenraad van de 
wijkgemeente Jozefkerk. 

Commissies
De taken en de bemensing van de verschillende commissies zijn enigszins herzien.

 De programmacommissie
De programmacommissie stelde voor de eerste helft van 2021 een programma samen onder
de titel ‘Terug naar de bron…..’
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 De Predcommissie 
De PRedcommissie staat voor PR en redactie. De naam is overigens veranderd in 
communicatiecommissie. 
Er ging het afgelopen jaar 24 keer kopij naar het kerkblad van de PKA voor de 
wijkberichten van Vrijzinnig Assen. Een aantal keren stond er een redactioneel artikel in 
over Vrijzinnig Assen. Er werd aandacht besteed aan onze nieuwe voorganger Jasper van 
der Horst en een van onze leden stond in de schijnwerpers na het ontvangen van de 
koninklijke onderscheiding. 

Website
De website werd ook in 2021 up-to-date gehouden door een van onze leden. We zijn heel 
blij met de deskundigheid van onze webmaster!
Een ander lid onderhield de agenda en plaatste de kerkdiensten op de website.
De Nieuwsbrief verscheen in 2021 acht maal, dat is vaker dan vóór de coronatijd. De 
nieuwsbrieven werden soms samengesteld rond een thema, waarbij aan diverse leden 
gevraagd werd een bijdrage te leveren. Via de mail werden de leden verder op de hoogte 
gehouden van de snel veranderende corona-maatregelen. 
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. Verschillende leden 
leveren hier ook een bijdrage aan.

 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 zijn leden heeft het bestuur een 
groep contactpersonen ingesteld”. Deze 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. 
De commissie is 2x bij elkaar geweest en bij de eerste bijeenkomst in mei hebben we 
afscheid genomen van een van onze contactpersonen. 

Het bestuur en de hierboven genoemde ‘pijlers’ worden ondersteund door een groep 
vrijwilligers die maken dat normaal gesproken alle bijeenkomsten en activiteiten kunnen 
plaatsvinden.
Een onmisbare groep vormde dit jaar de leden van het audio-team. Het dienstencentrum 
van het Apostolisch Genootschap heeft de mogelijkheden voor audio-visuele opname 
uitgebreid. Op dit moment maken wij gebruik van hun You-tube kanaal, maar het bestuur 
heeft besloten om dit in eigen beheer te gaan uitvoeren. Wij worden hierbij op dit 
moment geholpen door iemand van het Apostolisch Genootschap.

Gespreksgroepen
De gespreksgroepen werden door Jasper van der Horst opnieuw opgezet. Na een 
inventarisatie met de leden werd er gekozen voor ‘Vrijzinnig bijbellezen’, ‘Thee met een 
thema’ en ‘levensvragen’. De bijeenkomsten zijn van gestart gegaan, maar moesten ook 
nu weer door het coronavirus stil gelegd worden.

Mutaties

Op 1 januari 2022 telt Vrijzinnig Assen 75 leden en 15 begunstigers.

Betteke de Groot
16 februari 2022.


