JAARVERSLAG 2021

VOORWOORD

U houdt het jaarverslag van de VVP over 2021 in handen. Echt waar? Is het alweer zo ver?
Is het jaar 2021 alweer zo lang voorbij? En houden we nu een echte ledenvergadering in
levenden lijve, na tweemaal digitaal behelpen? Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben de
lockdown al weer bijna vergeten. Ik zou bijna zeggen: gelukkig hebben we een jaarverslag,
gelukkig hebben we de foto's nog. Weet u nog hoe dat was? Waar haalde u toen inspiratie
vandaan? Wat waren de warme momentjes van gedeeld verhaal? Misschien was dat, de
inspiratie vasthouden en delen, wel de belangrijkste drijfveer voor onze vereniging in die tijd.
Inspiratie hebben we ontvangen via het beeldscherm, zoals de vrijzinnige lezing. Met
columns en filmpjes op de website. Er is enorm veel gecommuniceerd over inspiratie. Er is
hard gewerkt aan gedrukt papier: de mooie inspiratiebundel over alledaagse spiritualiteit,
vele ervaringen van het pionieren, en natuurlijk ons blad Vrijzinnig en de 40-dagenkalender.
Er is geïnvesteerd in samenwerking op veelbelovende plekken.
Naast het harde werken en de vele stappen die aldoor worden gezet, is er ook de noodzaak
om af en toe pas op de plaats te maken. Het bestuur heeft de tijd genomen om voorbij de
waan van de dag te kijken. We hebben samen de bezieling opgezocht, en de luxe genomen
om vrij te dromen en fantaseren over mooie plannen. Niet dat alles kan, alles moet en alles
haalbaar is. Maar zonder dromen is er geen morgen. Sommige plannen zijn al in de komende
fase belandt; u zult ervan horen. Tenslotte is een jaarverslag altijd een momentopname, en
de opmaat voor nieuwe bezieling, dromen en stappen.
Alke Liebich, voorzitter
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HOOGTEPUNTEN UIT HET VERENIGINGSJAAR

2021 was opnieuw een corona-jaar met een maandenlange lockdown en kerken die de
deuren gesloten hielden. Maar inmiddels was er al veel ervaring opgedaan en gingen
vrijzinnige organisaties door met het aanbieden van creatieve oplossingen, van online
kerkdiensten tot zoom-vergaderingen.
Na de zomer kwam het ‘normale’ verenigingsleven weer langzaam opgang. Mensen konden
elkaar ontmoeten tijdens kerkdiensten en er werden weer activiteiten georganiseerd.
Dit gold ook voor de landelijke vereniging: in het voorjaar verliepen alle contacten nog
digitaal, vanaf de zomer kon er weer fysiek afgesproken worden.
Kortom: het was een jaar met beperkingen, met rekening houden met elkaar. Toch hebben
er veel mooie dingen plaatsgevonden. Hieronder vindt u een willekeurige greep uit de
hoogtepunten van 2021:
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Bestuur
Algemene vergadering
De Algemene vergadering vond plaats op 31 mei en werd gehouden via Zoom.
Voorzitter Alke Liebich opende de vergadering en heette iedereen welkom. Vervolgens kon
de agenda redelijk snel afgehandeld worden. Het verslag van de vorige AV (eveneens via
Zoom gehouden) werd goedgekeurd, er waren positieve reacties op het Jaarverslag en
vervolgens werden de financiën behandeld. De jaarrekeningen van de Stichting PattistThesingh Fonds en de VVP werden goedgekeurd. De kascommissie verleende decharge en
tenslotte werd de begroting voor 2022 aangenomen.
Beleidssecretaris Erik Jan Tillema vertelde over de voortgang van het Actieplan ‘Koester en
spreek’ en dat leidde tot een enthousiaste discussie over het doel en het bereik van de
vereniging. Na de rondvraag werd de vergadering gesloten.
Bestuur
Op 31 december 2021 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 2021 in dienst: Inge Bult als
bureausecretaris (28 uur per week) en als beleidssecretaris Erik Jan Tillema (20 uur per
week).
Vergaderingen landelijk bestuur
Het landelijk bestuur van de VVP vergaderde in 2021 6 keer, waarvan 5 keer via Zoom. Dat
betekent dat de bestuursleden elkaar in dat jaar weinig fysiek hebben gezien.
Belangrijke agendapunten tijdens deze vergaderingen waren het uitwisselen informatie over
plaatselijke en provinciale verenigingen, het voorbereiden van de Algemene Vergadering en
de Besturendag en het coördineren van de werkzaamheden van het personeel.
Erespelden
Er werden erespelden uitgereikt aan Arnold Knoppert en Henk de Bruin. Al jarenlang zetten
zij zich in voor de VVP Naaldwijk. Beide heren zaten jarenlang in het bestuur (de eerste
onder meer als secretaris, de tweede onder andere als voorzitter) maar hebben ook
daarbuiten actief bijdragen aan de verspreiding van het vrijzinnige gedachtegoed.
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Besturendag
Op 8 september werd in de Johanneskerk in Amersfoort een besturendag georganiseerd,
bedoeld om bestuursleden van plaatselijke en provinciale verenigingen op de hoogte te
brengen van nieuwe ontwikkelen en om informatie uit te wisselen.
De nadruk lag deze dag op de workshop over de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen. De wet gaat er onder andere over dat bestuursleden hoofdelijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden bij slecht bestuur. Een jurist legde uit wat dit voor de
verschillende verenigingen van de VVP betekent.
Daarna was er ruimte voor het uitwisselen van informatie. Er werd gesproken over het
digitale beleid van de VVP en over plannen voor de toekomst.
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Publicaties
Veertigdagenkalender: Ontspannend
De jaarlijkse Veertigdagenkalender van de VVP wordt altijd
samengesteld door Joke van der Velden. De publicatie bevat een
korte overdenking voor elke dag van de veertigdagentijd (de
periode van vasten en inkeer voor Pasen), allemaal rondom het
thema ‘ontspannend’, een woord dat goed past bij de corona-tijd,
want die zorgt enerzijds voor meer ontspanning, maar aan de
andere kant ook juist voor meer spanning.
De Veertigdagenkalender verkocht ook in 2021 zeer goed.

Vrijzinnige kerstbundel
Het kerstgevoel kun je in verschillende verhalen vangen en dat is
precies wat de kerstbundel van de VVP beoogt; van een fabel die
zich afspeelt in de stal van Bethlehem tot een kerstverhaal uit
oorlogstijd. De verzameling kerstverhalen in de bundel is zeer
divers en biedt dus aan elk wat wils. De bundel bevat onder
andere een interview met VVP-voorzitter Alke Liebich. Zij verbleef
als vrijwilliger enkele maanden in een vluchtelingenkamp. Hoe
wordt daar Kerst gevierd? Dominee Karl van Klaveren schreef
een column waarin hij ons kerstgevoel verbindt met
consumentisme en schrijfster Nelleke Vietör schreef een actueel
verhaal waarin corona een hoofdrol speelt; maar ook dan kan het
kerstgevoel oplichten. Daarnaast bevat de kerstbundel gedichten,
een recept voor een vredige kersttaart, nog meer verhalen en
veel mooie afbeeldingen. Een diverse verzameling die wil
inspireren en lezers in de kerststemming wil brengen.

Zomaar ineens, verhalen over alledaagse spiritualiteit
Het overkomt de een tijdens het grasmaaien, de ander als deze
door de winkelstraat loopt: ervaringen van alledaagse spiritualiteit
overvallen ons zomaar. In deze publicatie staan deze bijzondere
gebeurtenissen centraal.
Het boek bestaat uit twee delen: het begint met een theoretisch
hoofdstuk waarin wordt uitgelegd wat spiritualiteit is, wat
alledaagse spiritualiteit is en hoe zich dat verhoudt tot de
vrijzinnigheid.
De rest van het boek wordt gevuld door persoonlijke verhalen.
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Tijdschrift VrijZinnig
In 2021 verscheen het ledenblad VrijZinnig vier keer.

De redactie van VrijZinnig wordt gevormd door:
Klaas Douwes, Foekje Dijk, Erik Jan Tillema, Nel Verburg, Annemieke van der Veen en
Wim Wattel.
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Website en sociale media
Op de website www.vrijzinnig.nl
verschijnen elke week interessante
berichten; van columns en
interviews tot boekbesprekingen
en video’s.
Gemiddeld bezochten zo’n 3.000
mensen per maand de website en
dat is ongeveer vergelijkbaar met
voorgaande jaren.
Het aantal volgers op sociale
media steeg fors. Op Facebook
groeide de digitale aanhang van
322 naar 450 volgers en op Twitter
steeg het van 1030 naar 1062.
Elke maand wordt er een digitale
nieuwsbrief verstuurd die door
ruim duizend mensen wordt
gelezen. In de nieuwsbrief wordt
gelinkt naar de belangrijkste
artikelen op de website en dat
zorgt ervoor dat de berichten nog
meer worden gelezen.
Een greep uit de best gelezen
artikelen op de website:
 De briefwisseling tussen
voorganger Anneke van der
Velde en haar dochter
Geerke. Elke maand
verschijnt er een brief
waarin beide met elkaar
van gedachten wisselen
over religieuze, sociale of
maatschappelijke
onderwerpen.
 De video’s die gemaakt zijn
met Kim Magnée, Helene
Westerik, Nicoline Swen,
Erik Jan Tillema en Jasper van der Horst.
 De in memoriams die werden geschreven naar aanleiding van het overlijden van
Frans Brinkman, René van der Rijst, Anne van der Meiden en Cees den Heyer.
 De berichten en de livestream van De Vrijzinnige Lezing.

9

Vrijzinnig Perspectief
Net als andere jaren stelde de projectgroep van Vrijzinnig Perspectief een activiteitenprogramma samen. Verenigingen en gemeenten kunnen hierop intekenen zodat zij zonder
veel moeite aantrekkelijke activiteiten kunnen organiseren in hun gemeente.
Vanwege corona konden veel activiteiten uiteraard niet doorgaan.
Een greep uit de verschillende activiteiten:
Pauline Seebregts stelde een verhalende
lezing samen over een moeilijk onderwerp
waar iedereen mee te maken kan krijgen:
eenzaamheid. Aan de hand van verhalen,
ervaringen en overwegingen neemt
Pauline Seebregts de luisteraars mee om
dit thema vanuit verschillende
invalshoeken nader te bezien. Met
lichtheid en diepgang.

Filosoof en humanisticus Jan Warndorff
biedt met zijn lezing ‘Filosofie van het
boerenverstand’ een vernieuwende en
bevrijdende levensfilosofie, met als motto:
zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te
houden. De lezing was zeer populair,
misschien omdat het onderwerp veel
mensen aantrekt.

Waarom is de aarde geschapen? Het is de
centrale vraag van de theatervoorstelling
van Erik Jan Tillema en muzikant Victor
Posch over scheppingsverhalen. Met
humor en veel muziek wordt uitgezocht
wat de oude verhalen ons nu nog te
zeggen hebben.

Is de klimaatcrisis waarin we nu verkeren
het resultaat van christelijke theologie?
Theoloog Rick Benjamins probeert in zijn
lezing ‘Vrijzinnig en groen’ de waarde en
eenzijdigheden van zowel de vrijzinnige
als een groene theologie te belichten.
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Ontmoetingsdag
Verslag van de ontmoetingsdag op 6 november 2021, geschreven door Annie Baerends:
In Amsterdam liepen op 6 november veertigduizend mensen mee in de Klimaatmars. Op
diezelfde dag waren in de Geertekerk in Utrecht negentig mensen samengekomen voor de
Vrijzinnige Ontmoetingsdag. Behalve dat er op die dag veel gesprekken gevoerd werden was
er twee keer een moment van stilte. Niet zo’n korte stilte als onderdeel van een gebed, zoals
in kerkelijke vieringen nogal eens voorkomt en waar velen niet goed raad mee weten, maar
een lange stilte met een opdracht. Een van die opdrachten was om in gedachten bij die
klimaatmars te zijn.
Mooi en ontroerend.
De gesprekken ontstonden naar aanleiding van vragen op aangereikte kaarten over bepaalde
onderwerpen zoals ‘overvloed’, ‘overgave’, ‘passie’. Eenieder ging zelf op zoek naar een
gesprekspartner. Het was een verrassende ervaring om op die manier elkaar te bevragen en
naar elkaar te luisteren, leerzaam ook.
Tussen stiltes en gesprekken door waren er intermezzo’s van twee musici. Er werd genoten
van gitaarspel met begeleiding van orgel- of pianospel.
Op deze ontmoetingsdag met het thema ‘Alledaagse Spiritualiteit’ werd het boek ‘Zomaar
ineens’ gepresenteerd. Aan het boek, samengesteld door beleidssecretaris van de VVP
Nederland Erik Jan Tillema, hadden twintig mensen meegewerkt door hun eigen spirituele
ervaring op te schrijven. Tot slot van deze Ontmoetingsdag vol spirituele ervaringen kwam
de finalist van het Leids Cabaretfestival 2020, cabaretier Thjum, aan het woord om op zijn
manier te vertellen over zijn kijk op spirituele zaken. Een vrolijk slot van een zeer geslaagde
Ontmoetingsdag.

Waar zwerfvuil mij brengt
In het boek ‘Zomaar ineens’ vertelt iemand dat ze sinds vijf jaar bijna wekelijks een
fietstocht van ongeveer achttien kilometer maakt om zwerfvuil op te rapen.
Tijdens die tochten ervaart ze engelen als bron van energie. Engelen zijn voor haar de
verbinding met G.O.D. waarmee ze bedoelt Grote Onbekende Dimensie waaruit alles
voortkomt en waarin alles weer terugvloeit. Dat besef geeft haar een groot gevoel van
verbondenheid met die Bron en van verantwoordelijkheid voor het opruimen van zwerfvuil.
De schrijfster van het boek vertelde dit verhaal ook ‘live’ op de Ontmoetingsdag. Misschien
toch niet toevallig die combinatie van Klimaatmars en Ontmoetingsdag.
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Studiedagen
Vrijzinnig convent
Op 4 en 5 oktober verzamelden
vrijzinnige voorgangers van de VVP en
van Vrijzinnigen Nederland zich op
conferentiecentrum Mennorode op de
Veluwe voor een tweedaags
studieconvent. Ze konden luisteren
naar interactieve lezingen; over het
zoeken naar stilte in een samenleving
die steeds drukker lijkt te worden, over
de religieuze aspecten van de steeds
verdergaande digitalisering, over de
werking van poëzie en over
vernieuwende, vrijzinnige activiteiten.
De Vrijzinnige Lezing
Op 26 maart vond De Vrijzinnige Lezing
plaats, die digitaal werd uitgesproken
door prof. dr. Hans Alma. In de lezing
liet zij zich inspireren door een
theologie van het mogelijke. Het was
geen theoretisch betoog; in plaats
daarvan wilde ze met behulp van
verhalen en poëzie uitzoeken of er in de
kernwaarden van de christelijke traditie
aanzetten zijn te vinden die ons
uitdagen om op een verantwoorde
manier om te gaan met elkaar en met
onze planeet.
Studiedag Op Goed Gerucht
Op 18 juni organiseerde
predikantenbeweging Op Goed Gerucht
een studiedag over afhankelijkheid.
Want bij alles wat we doen, zijn we
afhankelijk. Van elkaar, van de
mogelijkheden. Hans Alma sprak ook
tijdens deze studiedag, net als
theatermaakster Rebecca de Wit.
Verschillende theologen brachten
praktijkverhalen in waarin zij hun eigen
afhankelijkheid verwoordden. De VVP
werkte mee aan de organisatie van
deze dag.
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Pionieren
De VVP maakt deel uit van het landelijk team pionieren. Hierin zitten vertegenwoordigers
van verschillende geloofsstromingen. Het team denkt mee over het beleid van het pionieren
binnen de Protestantse Kerk. Inmiddels zijn er verspreid over Nederland meer dan honderd
verschillende pioniersplekken. Sommige zijn al jaren bezig, andere zijn net begonnen. Er zijn
plekken met een orthodox karakter die zich richten op vernieuwingen van de kerkdienst,
maar daarnaast zijn er ook veel vrijzinnige pioniersplekken die op een creatieve manier
zoeken naar nieuwe vormen van het geloof.
Binnen het pionieren trekt de VVP veel op met de theologenbeweging Op Goed Gerucht en
de pioniersplekken die aansluiten bij het gedachtegoed van beide organisaties worden
omschreven als ‘ruimzinnig’.
In 2021 is een startbegeleider, speciaal voor ruimzinnige pioniersplekken, aangesteld. Otto
Grevink helpt teams die van plan zijn om een pioniersplek te starten.
De leden van het landelijk team verzorgen ook een groot deel van de pionierstrainingen die
meerdere keren per jaar aan het pioniersteam worden aangeboden. Namens de VVP levert
Erik Jan Tillema hier een bijdrage aan. Hij verzorgt samen met iemand anders de training
‘Kerk-zijn ontdekken’. Tijdens deze training staat de vraag wat we bedoelen met ‘kerk’
centraal. Kan een pioniersplek enkel een kerk zijn als er op zondagochtend kerkdiensten
worden georganiseerd, of kan het begrip ‘kerk’ ook vanuit een breder perspectief bekeken
worden? In 2021 werden de trainingen digitaal aangeboden. Dit was niet naar ieders
tevredenheid omdat juist bij de trainingen de persoonlijke ontmoetingen en de informele
uitwisseling van informatie zo belangrijk is. Daarom is besloten om in 2022 – voor zover dat
kan – weer fysieke trainingen aan te bieden.

Impressie van een pionierstraining die voor de corona-crisis werd aangeboden.
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Liberaal Christendom
Liberaalchristendom.nl is een succesvolle website die wordt bijgehouden door leden van de
VVP en predikantenbeweging Op Goed Gerucht. Het is het digitale vervolg op het zeer
succesvolle boek Liberaal Christendom. Het boek werd duizenden keren verkocht en bevat
verschillende hoofdstukken waarin theologische begrippen vanuit een ruimzinnige invalshoek
worden bekeken. Omdat niet alles in het boek behandeld kon worden, is de website in het
leven geroepen. In 2021 zijn verschillende onderwerpen op de site besproken. Hoe kun je
vanuit de theologie bijvoorbeeld omgaan met complotdenken? Hoe kunnen we vanuit een
vrijzinnige invalshoek naar wonderverhalen kijken en welke invloed heeft de digitalisering op
de kerk? Daarnaast is het onderwerp Theopoetica onderzocht: hoe kunnen we in
hedendaagse taal over God spreken?
De Preekschrijfwedstrijd was een hoogtepunt van het jaar. Het is de tweede keer dat de
website deze wedstrijd uitschreef. Theologen en niet-theologen werden uitgedaagd om aan
de hand van een moeilijke bijbeltekst een korte preek te schrijven. Deze moeilijke
bijbelteksten zijn vaak eeuwenlang gebruikt om discriminatie en uitsluiting goed te praten.

Uitreiking van de Preekschrijfwedstrijd
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Hoogleraren
Prof. dr. Rick Benjamins

Bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Theologie, verbonden aan de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam en de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Corona had een grote impact op de academische wereld. In 2021
vielen veel congressen, conferenties en symposia uit, waardoor
Rick Benjamins onder andere zijn buitenlandse contacten niet kon
aanhalen. Ook de universiteit zelf zat grotendeels op slot. De
zogenaamde PAO-cursus voor mensen die al als theoloog
werkzaam zijn, maar zich willen verdiepen in een onderwerp, kon
gelukkig wel doorgaan: op 14 en 15 juni verzorgde Rick de cursus
‘Religie als duiding van het leven’.
Een belangrijk onderdeel van Ricks werk in 2021 waren de colleges ‘Liberal Theology in
(Post)modernity’ die hij in het najaar van 2021 voor het eerst als keuzevak in het nieuwe
curriculum van de PThU kon aanbieden.
Als hoogleraar begeleidt hij ook onderzoekers die een dissertatie schrijven. Hij begeleidt in
die functie een mooi onderzoek naar individuele religieuze ervaring en gemeenschappelijke
geloofstaal en een ander veelbelovend onderzoek naar Allard Pierson – de bekende
19e-eeuwse figuur.
Daarnaast zit Rick in de redactie van liberaalchristendom.nl en is hij een van de drijvende
krachten achter De Vrijzinnige Lezing.
Prof. dr. Hetty Zock

Bijzondere hoogleraar ‘Levensbeschouwing en geestelijke
volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor het domein van
de geestelijke verzorging’ aan de RUG. Ingesteld door het KSGV,
in samenwerking met de VVP
Hetty besteedde in 2021 veel tijd aan het ZonMw-project
‘Geestelijke verzorging dicht bij huis’ naar ‘best practices’ van
geestelijk verzorgers die vanuit zelfstandige praktijken hun
diensten aanbieden aan mensen in de thuissituatie.
Daarnaast is ze als promotor betrokken bij twee
promotieonderzoeken: naar geestelijke verzorging in het
aardbevingsgebied in Groningen, en naar de rol van de eigen
levensbeschouwing van geestelijk verzorgers die niet vanuit een kerk werken.
Vanuit het KSGV was zij onder andere medeorganisator van de studiemiddag ‘Van alle
markten thuis? Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin’. Deze studiemiddag kon
afgelopen jaar gelukkig ‘live’ doorgaan.
In het vrijzinnig veld was zij o.a. betrokken bij de organisatie van ‘De Vrijzinnige Lezing’ en
denkt als lid van de Raad van advies mee over het OVP (Opleidingsinstituut voor theologie,
levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief). Ook is zij lid van het
curatorium van de predikantenopleiding van de Remonstrantse broederschap. Tijdens de
lockdown verzorgde zij twee onlinebijeenkomsten voor vrijzinnige voorgangers: over digitaal
pastoraat en over Harry Potter.
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Samenwerking
De VVP staat niet alleen in het kerkelijke landschap en werkt met veel verschillende partners
samen. Met name op plaatselijk niveau gebeurt er veel: verschillende vrijzinnige
verenigingen vormen een fusiegemeente met bijvoorbeeld remonstranten of doopsgezinden.
Op landelijk niveau ziet de samenwerking er veel projectmatiger uit. Enkele voorbeelden:










Het jaarlijkse studieconvent voor voorgangers (zie elders in dit jaarverslag) wordt al
enkele jaren samen met Vrijzinnigen Nederland georganiseerd.
Daarnaast werkt de VVP mee aan studiedagen van Op Goed Gerucht.
De VVP is actief in het netwerk van de Protestantse Kerk: bij bijvoorbeeld het
pionieren (zie elders in dit jaarverslag), maar ook bij formele en informele overleggen
tussen de verschillende bestuurslagen van de kerk.
Aan het boek ‘Zomaar ineens. Verhalen over alledaagse spiritualiteit’ schreven niet
alleen leden van de VVP mee, maar ook van Vrijzinnigen Nederland.
Publicaties, vacatures en activiteiten van de andere vrijzinnige organisaties worden
actief gepromoot.
Al jaren ondersteunt de VVP, samen met het Apostolisch Genootschap, Vrijzinnigen
Nederland en de Doopsgezinde Sociëteit de website www.zininopvoeding.nl waar
ouders en verzorgers informatie en inspiratie kunnen vinden voor de opvoeding.
Samen met het KSGV financiert de VVP een bijzondere leerstoel aan de
Rijksuniversiteit Groningen.

16

