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Vooraf

Laat de woorden
die wij hoorden

klinken in het hart:
laat ze vruchten dragen

alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons weten,
nooit vergeten,

hoe Gij tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
‘t vuur dat Gij ontsteekt.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat, door zo te leven,
hier uw rijk begint.

Tekst Arne Jonges, melodie Willem Vogel (Nieuwe Liedboek 422)

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2017. Een jaar waarin wederom veel is gedaan om het
vrijzinnig gedachtengoed te delen, bekend te maken en te verspreiden. Op veel verschillende manieren,
misschien zelfs dáár en op een mánier die u niet eens kende of had verwacht. Dan kan dit jaarverslag
zomaar een eyeopener zijn. Met genoegen zien we terug op het jaarlijkse convent van vrijzinnige
voorgangers, de activiteiten van vrijzinnig perspectief, de jaarvergadering en ontmoetingsdag. Maar
ook in het klein, soms bijna onopvallend, wordt het vrijzinnig gedachtengoed gedeeld en beleefd. Op
lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het is voor ons bestuur fijn en hoopgevend, inspirerend ook, dat
daarbij zoveel mensen in het land betrokken zijn en (de activiteiten) van de VVP een warm hart
toedragen. En het bestuur zou haar werk niet kunnen doen zónder de inzet van Inge Bult op kantoor
en beleidsmedewerker Erik Jan Tillema in het veld. Beiden zijn (en waren dat ook in 2017) het gezicht
van onze VVP. En daarvoor zijn we hen dankbaar.

Voor mij is dit het laatste voorwoord dat ik schrijf, nu ik in 2018 na vijf jaar afscheid neem als
voorzitter van de VVP. En prijs me nu al gelukkig dat er een opvolgster klaarstaat om de
voorzittershamer over te nemen, collega Alke Liebich uit Amersfoort. Ik wens haar vanaf deze plaats
net zoveel genoegen als ik die, als uw voorzitter, in de afgelopen vijf jaar heb beleefd.

Wat mij voor ogen stond en ook blijft staan is het belang van de verbinding zoeken met elkaar, ook
met andersdenkenden en anders-gelovenden. Zowel binnen als buiten de (protestantse) kerk.
Nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt, als het even kan zonder vooroordelen en zelf-
ingenomen stellingen. Anderen vertellen over en inspireren vanuit wat óns beweegt, individueel en als
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Dat stond mij voor ogen als voorzitter, maar straks (als ik niet
meer uw voorzitter ben) ook gewoon als predikant in Naarden. Dat zit diep in mij. Of, om met de
woorden van Arne Jonges te spreken: ‘Laat ons hopen, biddend hopen, dat de liefde wint. Wil geloof
ons geven dat, door zo te leven, hier uw rijk begint.’ In de wereld is al on-vrede genoeg, teveel zelfs.
Niet zelden door verschillen in geloven. Dat onze vereniging, al is het misschien in het klein, her en der
die verschillen en kloven kan overbruggen. En zo de lieve vrede dienen zal. Dat is mijn droom voor de
toekomst. Ik groet u hartelijk,

Ds. Lennart Heuvelman,
voorzitter
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En verder….

Ontmoetingsdag: De ontdekking van de hemel

Net als voorgaande jaren organiseerde de VVP ook in 2017 een zeer
geslaagde ontmoetingsdag. Dit keer in Amersfoort, rondom het thema ‘De
ontdekking van de hemel’. ‘s Ochtends sprak de bekende sterrenkundige
Govert Schilling de aanwezigen toe. Hij had een boeiend verhaal over onze
plaats in het oneindig grote heelal. ‘s Middags waren er verschillende
workshops: kunsthistorica Marian van Caspel liet zien hoe de hemel in de
schilderkunst is uitgebeeld, filosoof Ton de Kok vertelde over het geloof van
bekende natuurwetenschappers en kunstenaar Rin Vastrick leidde een groepje
dat ging schilderen rond het thema ‘Maak je hemel’. De dag werd afgesloten
met een workshop ‘hemels zingen’ onder leiding van musica Hanna Rijken.
Een uitgebreid verslag van de dag kunt u vinden op onze website.

PR-training
Het voeren van een goede pr is zeer belangrijk voor elke VVP-afdeling die activiteiten organiseert.
Want je wilt natuurlijk dat zo veel mogelijk mensen naar de activiteiten toekomen. Maar hoe doe je
dat? Om die reden organiseerde de VVP op 22 september een pr-training voor plaatselijke en
provinciale besturen. De training werd gegeven door Eric van de Berg die meerdere boeken heeft
geschreven over hoe kerken zich kunnen profileren op internet. Hij wist de aanwezigen veel bruikbare
informatie te geven.

Liberaal christendom genomineerd
Het succesvolle boek Liberaal christendom (3 drukken in één jaar tijd) werd genomineerd voor de
Nacht van de Theologie publicatieprijs. Deze prijs voor het beste theologische boek van het jaar ging
uiteindelijk naar 'God is een vluchteling' van David Dessin.

Verlenging leerstoel
In 2017 is de bijzondere leerstoel voor een
vrijzinnige theoloog, gevestigd aan de
Rijksuniversiteit Groningen, verlengd met een
periode van vijf jaar. Prof. dr. Rick Benjamins
bekleedt sinds 2012 deze leerstoel. Hij begeleidt
onder meer promovendi en verzorgt studiedagen
voor predikanten. Benjamins is ook de
initiatiefnemer van De Vrijzinnige Lezing die in
2017 voor het eerst plaatsvond.
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Bijzondere gebeurtenissen uit de verenigingen:

Het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Vaassen - het intiemste kerkgebouw van het dorp - bestond
op 12 juli tachtig jaar en dat werd gevierd met een feestelijke
bijeenkomst, een speciale kerkdienst en een publicatie over
het gebouw.

Op 8 september overleed de bekende theoloog Harry Kuitert. Hoewel Kuitert nooit lid is geweest van
de VVP, was hij wel een grote inspiratiebron voor veel leden en voorgangers. Op de website
vrijzinnig.nl verschenen na de dood van Kuitert meerdere artikelen waarin predikanten uitdrukking
gaven aan de grote invloed die Kuiterts theoloog op hen heeft gehad.

Op 17 september richtte de VVH Delft samen met enkele
andere kerken het Stadsklooster Delft op. Het
stadsklooster is een netwerkgemeenschap voor spirituele
verdieping en engagement met de samenleving. Het kent
geen vaste locatie; de verschillende activiteiten vinden
plaatsen op meerdere locaties, zoals in kerken. Die
activiteiten zijn onder te verdelen in drie groepen: de
tempel, de school en de herberg.

Op 17 september vierde ook de vrijzinnige Elthetokerk in Alblasserdam het vijftigjarige bestaan
van het kerkgebouw. ‘De gemeenschap leeft rondom dit gebouw’, aldus dominee Hester Radstake in
haar preek tijdens de bijzondere jubileumkerkdienst.

De VVP Groningen nam in 2017 afscheid van beide voorgangers: Rutger Immink en Simone van der
Laan. Beiden gingen met emeritaat, al blijft Simone van der Laan nog wel actief voor de
VG Westerkwartier. De VVP Groningen vond gelukkig snel weer een opvolger: op 19 november werd
Greta Huis bevestigd als de nieuwe pastoraal werker.

De vrijzinnige kerken in het Westland (VVP Maasdijk, VVP Honselersdijk, de Uniekerk in ‘s
Gravenzande en de Oude Kerk in Naaldwijk) lanceerden rond Pasen een eigen glossy. In ‘Geluk
in fragmenten’ komen onder meer voorgangers en leden aan het woord over het thema. Ze gaan in op
vragen als ‘wat betekent geluk voor mij?’ en ‘moet je altijd gelukkig zijn?’

Veel afdelingen hadden jubilea te vieren: de VvV Kampen
bestond op 12 februari 110 jaar, op 9 september was het honderd
jaar geleden dat de VVH Hengelo (Gld.) is opgericht, de
VPG Boskoop stond stil bij het 50-jarige bestaan van het
samenwerkingsverband tussen remonstranten en vrijzinnige
protestanten en de VVH Zevenhuizen vierde uitgebreid het
honderdvijftigjarige bestaan van het kerkgebouw.
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Vergaderingen

1. Algemene Vergadering

Op 20 mei vond de Algemene Vergadering plaats in Vrijburg Amsterdam.

Opening en lezing Claartje de Kruijff
Voorzitter Lennart Heuvelman opende de vergadering en gaf daarna het woord aan dominee Claartje
de Kruijff die een lezing hield over haar onlangs verschenen boek Leegte achter de dingen. Hierin
vertelde zij hoe zij als geslaagde zakenvrouw besloot om theologie te gaan studeren.

Documentaire Vrijzinnig hervormd: van kroeg tot kerk
Hierna werd een documentaire over de geschiedenis van de VVH vertoond. Deze liet zien hoe de
vereniging voor de oorlog sterk groeide, met bloeiende verenigingen en een actieve jeugdvereniging,
maar dat na de Tweede Wereldoorlog de vereniging langzaam begon te krimpen.

Hoe brengen we de vrijzinnigheid de toekomst in?
De documentaire was een mooie opmaak naar het volgende agendapunt: een groepsdiscussie over de
toekomst van de VVP? De vergadering deelde zich op in drie groepen die elk één mogelijk
toekomstscenario gingen bespreken, namelijk:

1. Er is geen toekomst meer voor
de VVP
2. Er is toekomst voor de VVP in
een nieuwe vorm
3. Er is toekomst voor een
vernieuwde VVP

Na de groepsdiscussie was er een plenaire terugkoppeling. De eerste groep liet weten dat
georganiseerde vrijzinnigheid niet lang meer zal blijven bestaan, maar dat dat geen bedreiging zal zijn
voor het voortbestaan van het gedachtegoed. De tweede groep zag wel toekomst en dan met name
door meer samen te werken met vrijzinnige partnerorganisaties. De derde groep wilde inzetten op
ledenwerving en actieve promotie van het gedachtegoed. De voorzitter bedankte iedereen voor de
ingebrachte ideeën en liet weten dat het bestuur er mee aan de slag gaat.

Financiën
Uit de Jaarrekening bleek dat er nog altijd financiële problemen zijn voor de vereniging. De
penningmeester liet weten dat er in de toekomst meer gekeken zal worden naar externe fondsen om
zo de baten en de lasten gelijk te trekken.

Bestuursleden
Het bestuurslid Ate Trox is herkozen. Nieuw gekozen in het bestuur zijn Nico Vreugdenhil namens
Zuid-Holland en André van West namens Noord-Holland.

Erespelden
Waarnemend voorzitter Ate Trox liet de vergadering weten dat twee erespelden zijn uitgereikt aan
Annie van Calker en Gezinus Sloots van de VVP Winschoten/Scheemda. Bij wijze van uitzondering
waren deze spelden al uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de plaatselijke vereniging.
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2. Algemeen Bestuur

In 2017 vergaderde het Algemeen Bestuur tien keer. Er was een aantal terugkerende agendapunten
zoals het uitwisselen van informatie, Vrijzinnig Perspectief en het voorbereiden van de AV.
Daarnaast had het bestuur een ontmoeting met prof. dr. Rick Benjamins en sprak het met hem over
zijn leerstoel, en vond er een gesprek plaats met het bestuur van het opleidingsinstituut OVP.
Er is bovenal veel nagedacht over de toekomst van de vereniging. Al jaren kampt de VVP met
vergrijzing, krimp en steeds groter wordende financiële problemen. Hoe ziet de toekomst er uit? Alle
gedachten en ideeën zijn samengevat in het document Van cocon tot vlinder dat in 2018 met de leden
besproken zal worden.
Op 19 april had het bestuur een uitje en bracht het een bezoek aan kasteel De Haar nabij Utrecht.

Projectgroep 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.

Programma-aanbod 2017-2018
Ook voor het seizoen 2017-2018 was er weer een
uitgebreid activiteitenoverzicht samengesteld.
Plaatselijke en provinciale verenigingen konden hier uit
kiezen; onder meer een voorstelling van Pauline
Seebregts over de vluchtelingenproblematiek, muzikale
avonden met Theo Hop (over de oosters-orthodoxe
muziek) of Hanna Rijken, kunstlezingen van Marian van
Caspel of Sophie Oosterwijk en theologische verdieping
van Rick Benjamins of Hetty Zock.

Bestuur

Op 31 december 2017 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)
W.C.M. (Wim) Jumelet
A. (Ate) Trox
N. (Nico) Vreugdenhil
A. (André) van West

Personeel

Als personeel van de vereniging waren op 31 december 2017 in dienst: Inge Bult als bureausecretaris
(28 uur per week) en als beleidssecretaris Erik Jan Tillema (20 uur per week).
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Toerusting

Tussen vraag en antwoord
Op 8 mei werd het boek Tussen vraag en antwoord: vrijzinnig bidden in
de praktijk gepresenteerd. Het boek is samengesteld door vijf vrijzinnige
voorgangers en wil een handreiking zijn voor dominees en
gemeenteleden om aan de slag te gaan met vrijzinnig bidden. Naast een
uitgebreide beschrijving van wat er wordt bedoeld met het gebed, bevat
het boek ook de persoonlijke opvattingen van de auteurs over bidden.
Het grootste deel van het boek wordt echter gevuld met gebeden,
variërend van zegenbedes en voorbedes die gebruikt kunnen worden in
een kerkdienst, tot pastorale gebeden.

Veertigdagenkalender

In de veertigdagenkalender van 2017 heeft ds. Joke van der Velden het
over onderdak vragen, willen, bieden, creëren en verlenen.
De jaarlijkse kalender biedt met verhalen, bijbelteksten, recepten en
gedichten een voorbereiding op het Paasfeest. Dit keer luidt het thema
‘Onder de pannen’. Daarover schrijft Van der Velden: ‘U die in het bezit
bent van deze kalender bent ongetwijfeld ‘onder de pannen’. Dat is
verheugend want het wil zeggen: u hebt een plek om te wonen, in staat
om de kalender aan te schaffen en u bent zelfs bezig met de voorbereiding
op het Paasfeest. Het thema van deze veertigdagenkalender is ‘onder de
pannen’ en dat is meer dan onderdak hebben zoals u zult merken.’

Kerstbundel

De vrijzinnige kerstbundel van 2017 staat in het teken van ‘Vrede op aarde’
Naar dat thema kunnen mensen op verschillende manieren kijken.
Net als voorgaande jaren lieten verschillende voorgangers hun gedachten
gaan over het onderwerp.
Predikant Henri Frölich is in zijn bijdrage zeer positief: er zijn nog nooit zo
weinig gewelddadige conflicten geweest als nu. Het gaat geweldig!
Wereldvrede is misschien enkel nog een kwestie van geduld.
Volgens predikant Anneke van der Velde zijn we allemaal boodschappers
van vrede. Ook al zijn we niet perfect: er schuilt meer in ons dan we soms
denken.
Dominee Carla Schoonenberg ziet de kwetsbaarheid maar ook de kracht
van het geboorteverhaal: ‘Er is nog plaats in de herberg van vrede op
aarde zolang er maar ruimte gemaakt wordt’.
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Studiedag Vrijzinnig bidden
Tijdens een studiedag op 8 mei werd de publicatie Tussen vraag en antwoord gepresenteerd.
De dag was georganiseerd in samenwerking met het Arminius Instituut en trok ruim tachtig mensen.
De auteurs van het boek lichtten hun visie op bidden toe waarna er veel werd gediscussieerd tijdens
de workshopronde.

Studiedag Weg met de Bijbel

Op 9 juni organiseerden het remonstrantse Arminius Instituut, het Doopsgezins Seminarium en de VVP
de studiedag ‘Weg met de Bijbel’ in Haarlem. Ongeveer honderd mensen bezochten de dag. Het
programma van de dag bestond onder andere uit lezingen van de doopsgezinde hoogleraar Erik
Borgman, Anne Mareike Schol-Wetter van het Nederlands Bijbelgenootschap en de remonstrantse
beleidssecretaris Joost Röselaers onder voorzitterschap van de VVP-secretaris Erik Jan Tillema.

Studiedag Wat is de liefde waard?

Op 30 oktober organiseerde de VVP samen met de PThU en Op Goed Gerucht een studiedag over
relaties en het (in)zegenen daarvan, naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp die de VVP
en Op Goed Gerucht zijn gestart. Ruim tachtig mensen - waaronder synodeleden - bezochten de
studiedag.

Het programma bestond uit een grote verscheidenheid van sprekers: van vrijzinnig tot orthodox, zodat
alle kanten van de discussie werden belicht.
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Website

Het website-bezoek in 2017 was vergelijkbaar met dat in 2016. Maandelijks wisten weer vele
honderden mensen de site vrijzinnig.nl te vinden.
Op de site verschenen bijna wekelijks nieuwe berichten: van columns en nieuws uit de vereniging tot
recensies.

Sociale media

De Facebook-pagina van de VVP (www.facebook.com/vrijzinnigprotestants) had op 31 december 2017
273 likes en daarmee is het aantal volgers wederom gestegen. Het aantal volgers op Twitter
(@VrijzinnigPKN) kruipt langzaam naar de 1.000.

In het jaar zijn er op beide sociale media zeer veel berichten verschenen (gemiddeld zo’n 2 tot 3 per
week) die goed zijn bekeken en gedeeld.

VrijZinnig
Het ledenblad VrijZinnig verscheen in 2017 weer vier keer, met als thema’s ‘Aarde(n)’, ‘De menselijke
maat’, ‘Dataïsme’ en ‘de Hemel’.
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Convent

Op 4 en 5 oktober vond op Mennorode in Elspeet weer de tweedaagse bijeenkomst van het convent
van voorgangers plaats. Dit keer stond ‘het lichamelijke’ centraal. De voorgangers kregen onder andere
een workshop Sacrale dans en luisterden naar lezingen van Sytze de Vries over het Hooglied en
Jolanda Molenaar over transgender.

Contactpersoon conventsbestuur:
Ds. Klaas Douwes
kdouwes@gmx.com
06-21622676

Protestantse Kerk

Op 20 maart 2017 vond de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de voorzitter en beleidssecretaris van
de VVP en de preses en scriba van de generale synode. Er is in een goede sfeer met elkaar gesproken,
al had de VVP wel enkele kritische opmerkingen.
Allereerst waren er kritische vragen over het functioneren van de geschiktheidscommissie: het
protestantse orgaan dat oordeelt of iemand geschikt is om predikant te worden. De VVP had namelijk
van meerdere voorgangers kritiek op deze commissie ontvangen. De VVP heeft uitgezocht wat deze
kritiek precies inhield en heeft de uitkomsten daarvan gedeeld met het moderamen. Die heeft
toegezegd dat het functioneren van de commissie geëvalueerd zal worden.
Ook is er gesproken over de positie van het zogenoemde homohuwelijk in de kerkorde. In november
2016 besloot de generale synode van de Protestantse Kerk om gehoor te geven aan de oproep van de
VVP, predikantenbeweging Op Goed Gerucht en LHBT-organisatie LKP om opnieuw te spreken over dit
onderwerp. Dat deed de synode uiteindelijk een jaar later in november 2017. Er vond een interne
discussie plaats die niet moest leiden tot besluitvorming maar bedoeld was om te leren van elkaars
opvattingen. In 2018 zal de synode zich er vervolgens nog een keer over buigen.
Ook heeft de VVP het moderamen op het hart gedrukt om ervoor te zorgen dat het vrijzinnige geluid
goed zichtbaar blijft op de PThU, omdat het belangrijk is dat aankomende predikanten ook met
vrijzinnige opvattingen in aanraking komen. Het moderamen heeft geantwoord dat zij dit in de gaten
zal blijven houden.
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Op 10 oktober vond er een bijeenkomst plaats van de Beraadsgroep Missionair Werk. In dit
adviesorgaan zijn alle modaliteiten vertegenwoordigd.

Op 31 oktober vond er een speciale kerkdienst in de Domkerk van Utrecht plaats om stil te staan bij
500 jaar Reformatie. Koning Willem-Alexander was hiervoor uitgenodigd, net als de VVP.

Samenwerken

Leerstoelen

Dr. H.S. (Rick) Benjamins bekleedt sinds 2012 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.
Daarnaast is hij een van de drijvende krachten achter de theologische studiegroep Relivant.

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.

Overleg met vrijzinnige organisaties
In 2017 vonden meerdere functionarissenoverleggen plaats: vergaderingen van beleidssecretarissen
van de VVP, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Vrijzinnigen
Nederland en het Apostolisch Genootschap. Tijdens deze vergaderingen werden ervaringen en
informatie uitgewisseld. Daarnaast vond er twee keer een voorzitters- en secretarissenoverleg plaats,
waarbij ook de voorzitters van de vrijzinnige organisaties aanschoven.

VPSB-Symposium
Net als voorgaande jaren bood de Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) een
symposium aan voor vrijzinnige voorgangers. Dat vond in 2017 plaats op 1 december in het
Conferentiehotel Mennorode rondom het thema ‘Voltooid leven?’. Sprekers waren Els van Wijngaarden
en Willem Maarten Dekker. De VPSB zorgde ervoor dat de toegangsprijs voor de dag zeer laag was.

Studiegroep Relivant
Na het grote succes van het boek Liberaal christendom ging de theologische studiegroep Relivant
(met theologen uit de VVP en OGG) digitaal verder. Onderwerpen die in het boek niet aan bod waren
gekomen, zullen worden besproken op de nieuwe website liberaalchristendom.nl. Eind 2017
verschenen op de website de eerste artikelen rondom het thema avondmaalsviering.
www.liberaalchristendom.nl

http://www.liberaalchristendom.nl
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Zin in opvoeding
‘Zin in opvoeding’ is 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. www.zininopvoeding.nl

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.
info@instituutovp.nl / www.instituutovp.nl

Zinweb
In 2017 was de website Zinweb bezig zich te ontwikkelen tot de vrijzinnige kalender van Nederland.
Op de website worden vrijzinnige activiteiten aangekondigd en gepromoot. www.zinweb.nl

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. www.iarfnederland.nl

Van Wermeskerkenfonds
Het 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.
De adviesgroep van het fonds bestond op 31 december 2017 uit Joost Röselaers (Remonstranten),
Wies Houweling (VN) en Erik Jan Tillema (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. www.ksgv.nl

Verwante organisaties
Algemene Doopsgezinde Sociëteit: www.doopsgezind.nl
Apostolisch Genootschap: www.apgen.nl
Op Goed Gerucht: www.opgoedgerucht.nl
Remonstrantse Broederschap: www.remonstranten.org
Vrijzinnigen Nederland (voorheen NPB): www.vrijzinnigen.nl

http://www.zininopvoeding.nl
http://www.instituutovp.nl
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