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Vooraf 

 

Het jaar van de VVP was vol met ontmoetingen, van de letterlijke ontmoetingsdag tot de vele 

gesprekken tijdens studiedagen en lezingen. Ach, wat was het goed en wat gebeurde er veel. De 

preekwedstrijd genereerde veel aandacht en energie, het onderzoek en onderwijs van de 

hoogleraren is niet meer weg te denken, en samenwerkingsverbanden werden geïntensiveerd, Het 

vertrouwde was er ook: Vrijzinnig Perspectief, Veertigdagenkalender en de Vrijzinnige lezing zijn 

blijvertjes die hun kracht hebben bewezen. Misschien is niet alles ideaal verlopen, maar ontmoeting 

is toch een van de pijlers van het vrijzinnig geloven, zoals van veel zinrijke menselijke activiteit. 

Ontmoeting met anderen geeft kans op nieuwe inzichten, op groei en ontwikkeling. Ontmoeting 

maakt je mens, geeft herkenning, troost en vreugde. Dat is wat er veelvuldig gebeurde, in al dat 

ontmoeten zit onze rijkdom. Deze rijkdom missen we in de anderhalvemetersamenleving. 

Ontmoeten met vreemden was sinds maart 2020 bijna niet mogelijk, en we zijn inmiddels al 

maanden verder en vele ervaringen rijker bij het zoeken naar andere manieren.  

Misschien moet u dit jaarverslag goed bewaren om er later nog eens met weemoed naar te kijken. 

En ook om te beseffen hoe belangrijk datgene toch is dat we jarenlang zomaar voor 

vanzelfsprekend aannamen. Elke zondagmorgen kon je zomaar kiezen uit vele kerkdiensten, en 

doordeweeks waren er lezingen, toneelvoorstellingen en concerten. Wat een breed aanbod van 

inspiratie en bezinning. Wat was er veel dat je niet hebt gedaan toen het nog kon.... we kunnen 

ernaar terugverlangen, maar dat helpt maar een beetje. Hoe de anderhalvemeter-VVP eruitziet 

weten we nog niet, maar één ding is zeker: het verslag van 2020 zal er anders uitzien. Wat we 

hiervoor meenemen, zo hoop ik, dat is het besef hoe waardevol en nodig ontmoeting is. En hoe 

belangrijk het is om werk te maken van ontmoetingen met kwaliteit. De energie en de creativiteit 

die we gewend zijn geeft goede moed om hiermee door te gaan.  

Weemoed is van wee en van moed. Ik ben wel toe aan moed. 

 

Alke Liebich, voorzitter 
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En verder…. 

 

Ontmoetingsdag over zingeving op leeftijd 

Hoe worden we op een waardevolle manier ouder? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens 

de jaarlijkse ontmoetingsdag van de VVP op zaterdag 16 november 2019. 

‘We worden steeds ouder en ook anders ouder dan vroeger. Tegelijk met de spectaculair 

toegenomen levensverwachting is er ook sprake van een opmerkelijke paradox. We worden ouder, 

maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang 

mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk ook een stuk lastiger 

geworden, en over zingeving wordt niet zo veel gesproken,’ zo vertelde dominee René Rosmolen, 

een van de auteurs van het boek Zin in ouderdom. Hij was een van de de hoofdsprekers tijdens de 

zeer geslaagde ontmoetingsdag.  

De andere spreker was theoloog Aart Mak die met een interactieve lezing het thema verder 

uitwerkte. Martijn van Kogelenberg zorgde voor muzikale intermezzo’s met liederen van Leonard 

Cohen.   

 

 

 

Vrijzinnige inbreng bij het pionieren 

In 2019 is de VVP Nederland volwaardig lid geworden van het landelijk team pionieren van de 

Protestantse Kerk. Dit houdt in dat de VVP meedenkt over de ontwikkelingen binnen het inmiddels 

breed gedragen pionieren.  

Verspreid over heel Nederland zijn er meer dan honderd pioniersplekken waar het geloof in een 

vernieuwende vorm wordt vormgegeven, gericht op een niet-kerkelijke doelgroep. Een aanzienlijk 

deel van deze pioniersplekken kan omschreven worden als ‘ruimzinnig’ en sluit qua gedachtengoed 

aan bij de VVP.  

De VVP Nederland wil met haar deelname binnen het landelijke team ruimte geven aan deze 

pioniersplekken, zodat zij op geheel eigen wijze kunnen pionieren.  
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De Vrijzinnige Lezing een groeiend succes 

In 2019 vond voor de derde keer De Vrijzinnige Lezing plaats, dit keer met de Britse theoloog en 

kunstenaar Theo Hobson als spreker. Ook dit keer trok de lezing veel mensen en inmiddels is de 

lezing een begrip geworden in kerkelijk Nederland.  

Hobson sprak over de toekomst van de vrijzinnigheid. Hij vroeg zich af hoe het liberaal christendom 

gereanimeerd kan worden.  

Als aanvulling op de lezing verscheen begin 2019 het boek Theo Hobsons gelovig humanise met 

daarin (vertaalde) artikelen van Hobson, samengesteld door prof. dr. Rick Benjamins.  

 

 

 

Veel belangstelling voor preekschrijfwedstrijd Liberaalchristendom.nl 

De preekschrijfwedstrijd die de 

website Liberaalchristendom.nl in 

2019 uitschreef (voor zowel 

theologen als niet-theologen) trok 

zeer veel media-aandacht. Zelfs 

Belgische media schreven erover en 

dat resulteerde in zeer veel 

ingestuurde preken. De jury was zeer 

te spreken over de kwaliteit van de 

teksten en koos uiteindelijk twee 

winnaars: gemeentepredikant Piet van Veldhuizen en de gepensioneerde docent Engels Anjemarie 

Huisman. Zij mochten hun preek tijdens de prijsuitreiking in de Amersfoortse Johanneskerk 

uitspreken.  

 

  

 



7 

 

Vergaderingen 

 

Algemene Vergadering  

 

Heeft de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten nog een toekomst? ‘Jazeker’, was het antwoord 

tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. 

 

De sfeer tijdens de ledenvergadering op zaterdag 18 mei in de Regentessekerk in Apeldoorn was in 

één woord samen te vatten: positief. Ondanks de ledenkrimp en de financiële achteruitgang was er 
vertrouwen in de toekomst. Klaas Douwes, predikant van de Regentessekerk, zei het al tijdens zijn 

openingswoord: ‘Vrijzinnigen zijn eerder slapeloos’. Daarmee doelde hij op de vele activiteiten die de 
kleine organisatie organiseert. Hij vond het indrukwekkend hoe een relatief kleine groep mensen 

zoveel energie weet over te dragen. Blijkbaar hebben vrijzinnigen niet veel slaap nodig. 

 
Ook Erik Jan Tillema, beleidssecretaris van de VVP, beaamde dat. Bladerend door het jaarverslag 

van 2018 kwam hij tot de conclusie dat de vereniging elk jaar weer zo veel weet te bereiken. Ook al 
is de vereniging klein, zij staat voor een veel groter ideaal. En daar wordt hard aan gewerkt. De 

aanwezigen deelden in dit enthousiasme. 

 
Het belangrijkste agendapunt van de vergadering was de bespreking van een notitie die een 

aanvulling is op het huidige beleidsplan dat loopt tot 2020. In die notitie staat dat de vereniging met 
behulp van commissies onderzoek wil doen naar onder meer het functioneren van de eigen 

organisatie en het bereik van haar boodschap. Met als doel om nog betere resultaten te krijgen. De 

vergadering nam de notitie unaniem aan, wat betekent dat het landelijke bestuur in het komende 
jaar aan de slag gaat om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst. Want de VVP is nog lang 

niet klaar met haar werkzaamheden en haar idealen. 

Het middagprogramma van de vergadering bestond uit een lezing van Klaas Driebergen, auteur van 

het boek Bommel en Bijbel. Hij wees de aanwezigen op de bijbelse verwijzingen in het werk van 
Marten Toonder. Wie namelijk goed kijkt, ziet dat de bekende schrijver zich in meerdere verhalen 

liet inspireren door christelijke verhalen.  
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Besturenoverleg 

Als voorbereiding op de AV vergaderde het Algemeen Bestuur op 10 april met afgevaardigden van 

verschillende provinciale en plaatselijke verenigingen om te praten over het toekomstige beleid van 

de VVP. Er is uitgebreid gesproken over de financiën van de vereniging en de meerwaarde van de 

VVP. De uitkomsten van de vergadering kwamen terug op de AV van 18 mei.  

 

Algemeen Bestuur 

Het landelijke bestuur van de VVP vergaderde in 2019 7 keer. Belangrijke thema’s waren onder 
meer het gezond houden van de financiën van de vereniging en nadenken over de toekomst. 

Tijdens de Algemene Vergadering werd besloten om verschillende commissies in het leven te roepen 
die onderzoek gaan doen naar verschillende thema’s. Zo ontstonden de vier volgende commissies:  

- Commissie Geld en leden 

- Commissie Promotie, pr & publicaties 

- Commissie Contact met de leden 

- Commissie Vrijzinnig gedachtegoed 

Deze commissies bestonden uit leden van het Algemeen Bestuur en actieve leden uit de vereniging. 
Verschillende keren kwamen de commissies bij elkaar om vragen te behandelen die hen waren 

aangereikt namens de Algemene Vergadering, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe er meer inkomsten 
gegenereerd kunnen worden en aan wat voor publicaties behoefte is.  

De bevindingen van de commissies worden tijdens de Algemene Vergadering van 2020 

gepresenteerd. 

  

Bestuur 

Op 31 december 2019 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende leden: 

 

A.B. (Alke) Liebich (voorzitter) 

J.K. (Koos) Bakker (secretaris) 

A.F.R. (Annemike) van der Meiden (penningmeester) 

E.N.A. (Els) van Essen (namens de VVP Oost Nederland) 

W.C.M. (Wim) Jumelet (financiële projecten) 

A. (Ate) Trox (namens de VVP Groningen en Friesland) 

N. (Nico) Vreugdenhil (namens de VVP Zuid-Holland) 

 

Personeel 

Als personeel van de vereniging waren op 31 december 2019 in dienst: Inge Bult als 

bureausecretaris (28 uur per week) en als beleidssecretaris Erik Jan Tillema (20 uur per week). 

 

 

 

 



9 

 

  



10 

 

 

Erespelden 

In 2019 zijn in totaal vier erespelden uitgereikt aan leden die zich op een verdienstelijke manier 

hebben ingezet voor de vereniging.  

Bij de VVP Noord-Holland vonden enkele bestuurswijzigingen plaats en daarom kregen voorzitter 

Conna Wardenaar en penningmeester Wim Struik bij hun afscheid een erespeld voor hun jarenlange 

inzet voor de vereniging. Ook secretaris Herman Borger werd onderscheiden.  

Egbert Koops zat jarenlang in het bestuur van de VVP Oost-Nederland en kreeg bij zijn aftreden ook 

een erespeld. 
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Toerusting 

 

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 2019-2020 

Het projectteam Vrijzinnig Perspectief heeft weer hard gewerkt om 

ook voor het seizoen 2019-2020 weer een uitgebreid 

activiteitenoverzicht samen te stellen: van lezingen en muzikale bijeenkomsten tot toneel. Uit 

navraag blijkt dat leden en verenigingen het werk van Vrijzinnig Perspectief zeer positief waarderen.  

Het helpt en ondersteunt hen bij het aanbieden van een aantrekkelijk jaarprogramma. Meer 

informatie over dit programma en de overige werkzaamheden van Vrijzinnig Perspectief is te vinden 

op de website.  

 

Publicaties 

 

Veertigdagenkalender 

Hoop - het thema van de 40dagenkalender van 2019 - haalt een 

heleboel overhoop, aldus samensteller Joke van der Velden. Maar 

ze blijft hopen.  

Joke van der Velden schreef de 40dagenkalender voor mensen 

met hoop, voor mensen die met iemand overhoop liggen en voor 

mensen die hoopvol de wereld overhoop willen halen, kortom voor 

iedereen.  

De publicatie bevatte weer een grote verscheidenheid aan teksten 

en overdenkingen en viel ook dit jaar zeer goed in de smaak bij 

het vrijzinnige publiek.  
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Kerstbundel 

Het thema van de Kerstbundel luidde: ‘Een nieuwe wereld’. 

Verschillende vrijzinnige voorgangers lieten hun gedachten gaan over 

de vragen of de geboorte van Jezus een nieuwe wereld inluidde en een 

nieuwe wereld (zonder oorlog, zonder milieuvervuiling) mogelijk is. En 

hoe ziet die er dan uit?  

De kerstbundel bevatte bijdragen van onder meer Martine Wassenaar, 

Henri Frölich, Helene Westerik en Wouter Slob.  

 

 

 

 

 

PR-training 

Op donderdag 10 oktober vond een pr-training plaats met de bekende theoloog, auteur en social 

media-expert Alain Verheij. Samen met Erik Jan Tillema legde hij uit hoe vrijzinnige verenigingen 

zowel online als offline hun activiteiten en gedachtegoed nog beter onder de aandacht kunnen 

brengen. Van flyers en mond-tot-mond-reclame tot Twitter en Facebook.  

De studiedag bestond uit zowel een theoretisch deel als een praktisch deel waarin de aanwezigen 

aan de slag gingen met het opstellen van een pr-plan.  

Vanwege het grote aantal aanmeldingen vond de studiedag plaats in de vrijzinnige Kapel in 

Hilversum.  
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Website 

Ook in 2019 bezochten weer veel mensen de website vrijzinnig.nl en de verschillende subsites.  

In januari waren dat er bijna 4.500, in de zomermaanden is het bezoek standaard lager.  

Het aantal bezoekers in 2019 was vergelijkbaar met dat in 2018. Dat is positief, omdat dat betekent 

dat de website populair blijft.   

 

 

Sociale media 

De Facebook-pagina van de VVP (www.facebook.com/vrijzinnigprotestants) had op 31 december 

2019 322 likes. Dat is een kleine stijging van 10 likes ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2019 

kreeg de VVP op Twitter (@VrijzinnigPKN) meer dan 1000 volgers. Op 31 december 2019 waren dat 

er zelfs 1030.  

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 2019 weer vier keer, met als thema’s ‘Massa en macht’, 

‘Vrijzinnige theologen van nu’, ‘Architectuur’ en ‘Druk, druk, druk…’. 
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Theologie en voorgangers 

 

Convent 

 

Voor de tweede keer organiseerde de VVP samen met Vrijzinnigen Nederland een gezamenlijk 

studieconvent voor vrijzinnige voorgangers, ook dit keer in Mennorode.  

Dit keer werd er veel gelachen want het thema was ‘heilige humor’. Hoogleraar Giselinde Kuipers 

legde uit wat humor precies is, hoe het werkt en wanneer we erom lachen. Theologe Marieke 

Sillevis gaf een training ‘provocatief pastoraat’. Ook was er een interactieve workshop met een 

clown.  
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Studiedagen 

 

In 2019 werkte de VVP mee aan de twee Geruchtendagen van de predikantenbeweging Op Goed 

Gerucht. Deze studiedagen gingen over de liturgie en over de betekenis van Jezus.  

Daarnaast was de VVP betrokken bij de pionierstrainingen die in 2019 tweemaal werden 

georganiseerd.  

  

Liberaalchristendom.nl  

In 2019 verschenen artikelenseries op de website Liberaalchristendom.nl. Over de komst van het 

Koninkrijk vanuit vrijzinnig perspectief, de betekenis van de Hemel en een pleidooi voor een 

herwaardering van Paulus. Het populairste item op de site was in 2019 de preekschrijfwedstrijd 

genaamd ‘Een lastig verhaal’. 

De website wordt gevuld door de studiegroep Relivant die bestaat uit theologen van de VVP en Op 

Goed Gerucht. 
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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. 
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Samenwerken 

 

Studiegroep Relivant 

De studiegroep Relivant, bekend van het boek Liberaal christendom, bestaat uit theologen van de 

VVP en Op Goed Gerucht. Op de website liberaalchristendom.nl publiceren zij over theologische 

onderwerpen. www.liberaalchristendom.nl 

 

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 

 

Op Goed Gerucht 

Op Goed Gerucht (OGG) is een beweging van moderne predikanten die uit het midden en de 

linkerflank van de Protestantse Kerk komen en de kerk in gesprek willen brengen met de 

(post)moderne tijd. OGG organiseert twee keer per jaar een studiedag en geeft een ledenblad uit. 

Erik Jan Tillema zit namens de VVP in het bestuur van OGG. www.opgoedgerucht.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. www.instituutovp.nl  

 

Zinweb 

De site van Zinweb biedt een ruim overzicht van vrijzinnige en filosofische activiteiten overal in het 

land. 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  

  

 

http://www.liberaalchristendom.nl/
http://www.zininopvoeding.nl/
http://www.opgoedgerucht.nl/
http://www.instituutovp.nl/
http://www.iarfnederland.nl/
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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 uit Tom Harkema/Annemarie Gerretsen (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    

 

Adressen 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.ksgv.nl/
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VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN IN NEDERLAND 

 

 

 

VVP 

Postbus 8094 

3503 RB Utrecht 

030-8801497 

 

info@vrijzinnig.nl 

www.vrijzinnig.nl 

Facebook: vrijzinnigprotestants 

Twitter: vrijzinnigPKN 

mailto:info@vrijzinnig.nl
http://www.vrijzinnig.nl/

