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Vooraf
Alle jaarverslagen over 2020 zullen bijzonder zijn, dat kan haast niet anders. Het was een jaar
waarin bijna niks gebeurde. Zo veel mooie plannen sneuvelden of moesten in de ijskast. De
kerkzalen hadden gevuld moeten worden met creatieve diensten, met Vrijzinnig Perspectief, maar
vrijwel alles werd afgezegd. Wat met veel liefde en energie was voorbereid, samengesteld,
ingepland, waarop we ons hadden verheugd – het zakte in elkaar. Jammer van alle mooie plannen.
Geen ontmoetingsdag, geen convent. En zo veel meer werd afgezegd, stille straten en lege
kerkgebouwen. Dus ja, wat zet je in een jaarverslag? Jullie, de afdelingen en gemeentes van onze
vereniging weten dat maar al te goed: dit was een jaar dat we ons niet konden voorstellen.
Maar we konden het aan, met veerkracht en creativiteit houden we vol. Het was helemaal geen leeg
jaar, maar juist een jaar waarin veel gebeurde. Bijna alles wat er gebeurde was voor het eerst:
online vieringen, podcasts maken, een Algemene Ledenvergadering per Zoom. En wat hadden we
het druk met al die nieuwe dingen: er moesten permanent beslissingen worden genomen,
tussentijds vergaderd en geïmproviseerd. Protocollen opgesteld, nieuwe vrijwilligers geworven. Wat
hebben we veel gedaan, wat hebben we veel voor het eerst gedaan, en wat hebben we veel
geleerd.
De reden hiervoor is natuurlijk ernstig en voor sommigen traumatisch: door de pandemie kwam voor
velen ziekte, leed en dood dichtbij. Sommigen van u moeten een geliefd mens of een goede vriend
missen. Anderen raakten in financiële nood, weer anderen raakten uitgeput door het verlenen van
zorg en door de toegenomen zorgen. Dan spreek ik de hoop uit dat de draagkracht van mensen en
gemeentes, om elkaar te dragen en te ondersteunen, ook gegroeid mag zijn in dit gedenkwaardig
jaar. Niet alles leest u hierin terug, maar veel zal in uw gedachten zijn.
En gelukkig is er veel om op te vertrouwen. De VVP is niet stilgevallen. Dit jaar 2020 zullen we niet
gauw vergeten.
Alke Liebich, voorzitter

Coronajaar 2020

2020 was een bijzonder en vreemd jaar. Vanwege het corona-virus zat de vlinder van de VVP weer
even in een cocon: activiteiten werden geannuleerd, kerkdiensten konden niet langer doorgaan.
Alles viel stil. Totdat bleek dat er nog altijd zeer veel mogelijk was.
Het internet bood veel mogelijkheden en vrijzinnige verenigingen en gemeenten in het hele land
lieten zich van hun creatieve kant zien door aan de slag te gaan met online kerkdiensten (live
uitgezonden of van tevoren opgenomen), digitale vergaderingen, podcasts, vlogs en vele andere
activiteiten die er voor zorgden dat we elkaar niet kwijt raakten tijdens de lock down. Een selectie:

Vrijburg maakt podcasts
Elke dag een korte overdenking in de
vorm van een podcast. Het lijkt bijna
onmogelijk, maar een team van
enthousiaste vrijwilligers van Vrijburg
Amsterdam ging ermee aan de slag.
Het resultaat mag er zijn: honderden
korte podcasts die je aan het denken
zetten.

Filosoferen via de mail
Predikant Karl van Klaveren leidde een bloeiende filosofiekring in de Adventskerk van Zoetermeer.
Door corona kwam alles stil te liggen, totdat Karl de mensen via de mail uitdaagde met filosofische
kwesties.

Online kerkdiensten
Talloze voorgangers hebben er
inmiddels ervaring mee: online
kerkdiensten. Iedereen doet het op
zijn of haar eigen manier maar het
resultaat is altijd positief, want wat
blijft: het digitale bereik is veel
groter.

Elkaar bellen vanuit betrokkenheid
Het lijkt zo simpel, toch is het heel waardevol: elkaar opbellen. Ook via de telefoon is het mogelijk
om verbonden met elkaar te zijn en te blijven, zo realiseerde de Vrijzinnige Vereniging Friesland
zich. Zeker voor mensen op leeftijd (die minder mobiel zijn) kan telefoneren een goede vervanging
zijn van elkaar daadwerkelijk ontmoeten.

Podcast; moment van bezinning
Behalve online kerkdiensten kun je als voorganger natuurlijk ook podcasts
opnemen, dus doet de Kampense voorganger Anneke van der Velden het
allebei. De podcasts zijn momenten ter inspiratie en bezinning. Om zo
toch met elkaar in contact te blijven.

WAT ER WEL DOORGING:
Pionierstraining
Vlak voor de eerste lock down verzorgde Erik Jan Tillema nog een workshop tijdens de
pionierstraining van de Protestantse Kerk. De pionierstrainingen zijn altijd zeer populair en worden
standaard door meer dan honderd pioniers uit het hele land bezocht.

Vrijzinnig Perspectief
De meeste activiteiten van Vrijzinnig Perspectief werden in 2020 geannuleerd, maar voor de lock
down konden verschillende voorstellingen nog doorgaan, zoals de nog altijd zeer populaire lezing
‘Bommel en Bijbel’ waarin Bommelkenner Klaas Driebergen ingaat op de religieuze aspecten in de
bekende verhalen van Bommel en Tom Poes.

Alke Liebich in Griekenland
Ondanks het corona-virus kon VVP-voorzitter Alke Liebich toch naar
Griekenland om daar enkele maanden vrijwilligerswerk te verrichten in een
opvangkamp voor vluchtelingen. Onder het motto ‘Hier ben ik’ wilde ze er
zijn voor anderen. Een van haar activiteiten was het creëren van een
veilige plek voor vrouwen en kinderen. Zij kon de problemen van de
vluchtelingen niet oplossen, maar ze kon er wel voor hen zijn en vaak
zorgde dat voor verlichting van hun lot.

Vergaderingen
Algemene Vergadering
Het was een primeur voor de vereniging: een Algemene Vergadering (AV) via Zoom. Vanwege het
corona-virus was de vergadering in eerste instantie van het voorjaar naar het najaar verplaatst en
uiteindelijk is besloten om de AV op 23 november digitaal te houden. Het was even vreemd, even
wennen, maar uiteindelijk ging het heel goed.
Vanwege het verblijf van voorzitter Alke Liebich in het buitenland, opende Ate Trox de vergadering.
Dat deed hij met het gedicht ‘Utopia’ van Wislawa Szymborska. Passend bij de huidige situatie,
waarin we uitkijken naar een wereld zonder corona.
De gebruikelijke vergaderstukken werden besproken: het jaarverslag werd positief ontvangen, de
financiële stukken van de VVP en het Pattist-Thesingh Fonds werden goedgekeurd. Vervolgens
werden de nieuwe bestuursleden Wim Postma en Mieke de Haan gekozen.
Er was veel enthousiasme voor het nieuwe Actieplan van de vereniging waarin concreet staat
aangegeven wat de vereniging in de komende jaren wil oppakken. Het kerndoel van het actieplan is
om te blijven koesteren wat er al aan goede initiatieven gaande is. Daarnaast is het uitdragen van
het vrijzinnig geluid een belangrijk speerpunt.
Na een klein anderhalf uur werd de vergadering met een positief gevoel afgesloten.
Algemeen Bestuur
Het landelijke bestuur van de VVP vergaderde in 2020 zes keer. De eerste vier vergaderingen
vonden nog fysiek plaats, daarna werd overgeschakeld op Zoom.
Ondanks de zorgen om het corona-virus was er aandacht voor belangrijke zaken, zoals het verder
uitwerken en oppakken van het Actieplan, het inwerken van de nieuwe penningmeester en het
onderhouden van het contact met plaatselijke en provinciale verenigingen.

Bestuur
Op 31 december 2020 bestond het bestuur van de vereniging uit de volgende leden:
A.B. (Alke) Liebich (voorzitter)
J.K. (Koos) Bakker (secretaris)
W. F. (Wim) Postma (penningmeester)
E.N.A. (Els) van Essen (namens de VVP Oost Nederland)
M.A. (Mieke) de Haan (namens de VVP Groningen en Friesland)
W.C.M. (Wim) Jumelet (financiële projecten)
N. (Nico) Vreugdenhil (namens de VVP Zuid-Holland)
Personeel
Als personeel van de vereniging waren op 31 december 2020 in dienst: Inge Bult als
bureausecretaris (28 uur per week) en als beleidssecretaris Erik Jan Tillema (20 uur per week).
Erespelden
In 2020 is een erespeld uitgereikt aan mevrouw A. Brons-van Dijk. In dat jaar bespeelde zij al vijftig
jaar het orgel van het Witte Kerkje in Haren (Gr.) en daarvoor tien jaar lang in andere vrijzinnige
kerken in de provincie.

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 2020-2021
Zoals elk jaar heeft het projectteam Vrijzinnig Perspectief een
activiteitenprogramma voor het seizoen 2020-2021 samengesteld.
Vanwege het corona-virus konden vrijwel alle activiteiten niet doorgaan. De hoop is dat in seizoen
2021-2022 alles weer een beetje normaal is.

Publicaties

Veertigdagenkalender
Voorheen verscheen de Veertigdagenkalender van Joke van der Velden
altijd bij uitgeverij Narratio, maar na de opheffing van de uitgeverij
heeft de VVP het drukwerk zelf overgenomen. Met succes want de
Veertigdagenkalender in 2020 werd veelvuldig verkocht.
Het thema was dit keer ‘In je element blijven’ en met behulp van
inspirerende verhalen, gebeden, teksten en gedichten werd dit thema
uitgewerkt. Het woord ‘element’ kun je namelijk op verschillende
manieren interpreteren. ‘Het gaat uiteindelijk om het leven, het samen
leven op deze aarde waarin niemand te kort komt en ieder mag
opbloeien tot volledig, volwaardig mens,’ aldus Joke van der Velden.
Kerstbundel
Ook de Kerstbundel van 2020 was een groot succes. Hij verscheen in
een andere vorm met een gewijzigde opmaak, maar nog altijd met een
inhoud die wil inspireren en aan het denken wil zetten. Hij bevatte
onder andere een kerstverhaal, een gedicht, overdenkingen en een
interview met een joodse vrouw die Kerst is gaan vieren.
Het was waarschijnlijk mede dankzij het corona-virus dat de
Kerstbundel in zeer korte tijd was uitverkocht.

Website
In 2020 zijn de website vrijzinnig.nl en de verschillende subsites veelvuldig bezocht. Er is geen
duidelijke ‘corona-piek’ te zien (dat wil zeggen: vanwege corona zijn mensen meer online). Het
aantal bezoekers is redelijk vergelijkbaar met het jaar 2019.
In 2020 zijn zeer veel artikelen over corona op de website verschenen, met name berichten over
originele initiatieven van mensen of verenigingen.

Sociale media
De Facebook-pagina van de VVP (www.facebook.com/vrijzinnigprotestants) had op 31 december
2020 351 likes, een stijging van ongeveer 10 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Het aantal
volgers op Twitter (@VrijzinnigPKN) steeg ook: naar 1073.
In principe worden alle berichten die op de website zijn geplaatst, gedeeld via de sociale media.
VrijZinnig
Het ledenblad VrijZinnig verscheen in 2020 weer vier keer, met de thema’s ‘Groen’, ‘Vuur’, ‘Kunst’ en
‘Stilte’.

Theologie en voorgangers
Webinar in plaats van Convent
Vanwege het corona-virus kon het jaarlijkse studieconvent in congrescentrum Mennorode in 2020
niet doorgaan. Omdat de overheid nieuwe restricties doorvoerde, werd het op het allerlaatste
moment geannuleerd.
Als vervanging werd op 6 oktober een webinar (online lezing) georganiseerd voor voorgangers van
zowel de VVP als Vrijzinnigen Nederland. Prof. dr. Hetty Zock verzorgde de lezing waarin zij
inzoomde op de vragen hoe je in tijden van corona digitaal pastoraat kunt aanbieden, hoe dat
precies werkt en waarom communiceren via een beeldscherm zo vermoeiend is.
Na de lezing konden de voorgangers in zogenoemde ‘break out rooms’ verder met elkaar over het
onderwerp discussiëren.

Liberaalchristendom.nl
In 2020 ging de website Liberaalchristendom.nl op zoek naar de beste theologische boeken: welke
boeken horen in het DNA van theologen te zitten om in deze tijd adequaat hun rol te kunnen
vervullen, waar zij ook werkzaam zijn in de kerk of samenleving? Tientallen theologen stuurden de
titels van hun favorieten in en op basis daarvan stelde de website uiteindelijk een Top10 samen.
Bovenaan de lijst prijkte het boek A Secular Age van filosoof Charles Taylor. De zoektocht naar een
Top10 van theologische boeken trok veel media-aandacht.
In 2020 publiceerde de website verder nog theologische reflecties op de thema’s ‘racisme’ en
‘troost’. De website wordt gevuld door de studiegroep Relivant die bestaat uit theologen van de VVP
en Op Goed Gerucht.

Studiedagen
In 2020 werkte de VVP mee aan de twee Geruchtendagen van de predikantenbeweging Op Goed
Gerucht. De eerste studiedag (op 24 januari) vond fysiek plaats en had als thema ‘Van U wil ik
zingen’ en ging over muziek (in de kerkdienst). Verschillende genres kwamen aan bod, net als de
vragen die het opriep: hoe kunnen we de betekenis en emotie van een lied voelen en waarderen?
Wat bepaalt jouw keuze voor een lied? Wat is de plek van het lied in de liturgie? Wat is de
oorsprong van sommige liederen? En ook: wat zegt de liedkeuze over de gemeente? Of over het
geloof?
De studiedag op 6 november vond digitaal plaats en ging over de zin van het leven, met een lezing
van auteur Fokke Obbema, bekend van zijn boek De zin van het leven.

Pionierstrainingen
In 2020 verzorgde Erik Jan Tillema namens de VVP twee workshops tijdens de pionierstrainingen
van de Protestantse Kerk, beide rond het thema ‘Liefhebben en dienen’. In de afgelopen jaren is er
veel theorie ontwikkeld rondom het pionieren; een pioniersplek maakt als het ware een reis en
passeert daarbij verschillende thema’s die een rol spelen. Het liefhebben en dienen (aandacht
houden voor je omgeving en jezelf onbaatzuchtig opstellen) is daar een van.
De eerste training op 6 maart vond nog fysiek plaats. De tweede training op 3 oktober werd
aangeboden via Zoom.

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.

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

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 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
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