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Vooraf

En weer is een bewogen jaar voorbij voor onze vereniging. Halverwege 2018 nam ik het
voorzitterschap over van Lennart Heuvelman. En ik ben onder de indruk van alles wat er gebeurt. Een
waaier van activiteiten, er wordt op veel borden geschaakt, de medewerkers houden weer vele andere
borden in de lucht – deze beelden kwamen bij me op. Ik ben benieuwd wat er bij u opkomt.
Het lokale werk van uw eigen vereniging of gemeente kent u natuurlijk het beste. En uw eigen plek –
dat blijft de basis van ons bestaan. Maar daarnaast is er het noodzakelijke in groter verband:
zoals continuïteit van het bureauwerk en het vindingrijk en volhardend onder de aandacht brengen van
vrijzinnig historisch en modern gedachtegoed. Van zichtbare resultaten zoals publicaties en
verkoopcijfers, tot noodzakelijke dingen zoals de transitie van de website die geruisloos en voortvarend
is gegaan.
Juist deze laatste onzichtbare dingen die vakkundig en betrouwbaar door het bureau ter hand worden
genomen, hebben indruk op mij gemaakt. Ik neem er mijn petje voor af.

Deze tijd vraagt ook om zichtbaarheid en creativiteit. Wat dat betreft zijn er oude bekenden en
nieuwkomers. De Vrijzinnige Lezing en de website Liberaal christendom zijn al bijna een begrip. Maar
nieuw is dat de VVP samenwerkingspartner wordt bij het landelijk team pionieren. Wij ontdekten dat
de VVP daar niet mag ontbreken – vrijzinnigen pionieren immers al lang en op hun eigen wijze. Bij
deze samenwerking hoort meer dan alleen meedenken – ook meedoen. U zult hier meer van horen, en
voor vragen kunt u terecht op het bureau of bij Erik Jan Tillema.

Het pionieren is een voorbeeld van de bijdrage die vrijzinnigheid in onze tijd kan hebben. Wat is dat
dan? Een voorlopig antwoord uit de losse pols: vrijzinnigheid is ruimte scheppen voor gesprek en
ontmoeting. Ruimte zonder al te veel verplichtingen, niet qua opvattingen en ook niet qua structuur.
Ruimte ook in het denken die vraagt om nieuwsgierigheid. De eigen mening staat ter discussie, de
gesprekspartner mag bevraagd worden.
Ik schrijf: ‘zonder al te veel’ … omdat er wel een basis is. Wij zijn en blijven een protestantse
vereniging. Geworteld in het protestantisme dat ook kritisch bevraagd wordt. In het jaar dat het
Nederlands protestantisme wordt gevierd is het goed om ook dat hardop te zeggen. Natuurlijk is 400
jaar een mooie gelegenheid om bij stil te staan – stilstaan bij datgene waarop je trots mag zijn maar
ook stilstaan bij de historische ongelukken en bij de pijn die mensen is aangedaan. Wat mij betreft
liever geen herdenking met ronkende trots. En gelukkig is de taal van de verklaring van verbondenheid
die op de Nationale Synode ondertekend zal worden ook vooral zelfkritisch en verbindend.

2018 was niet alleen het jaar van gedenken, maar met name in het publieke debat een jaar van vele
meningen en weinig luisteren. Dat geldt voor nu helaas ook nog. De boektitel Vrijzinnigen hebben de
toekomst (Meerten ter Borg, 2010) was verleidelijk maar bleek niet waargemaakt te kunnen worden.
Toch denk ik dat we ruimte in huis hebben die we niet alleen binnen de eigen muren moeten houden.
We kunnen trots duidelijk maken waar we voor staan: wij scheppen samen vrijzinnige ruimte door
vragend, verwonderd, gelovend en vierend door het leven te gaan. Toch niet niks – en in onze tijd
misschien bijzonder nodig.

Alke Liebich, voorzitter
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En verder….

Ontmoetingsdag: Pure Rubens
Op 3 november vond in de mooie Arminiuskerk in Rotterdam de jaarlijkse ontmoetingsdag van de VVP
plaats rondom het thema Pure Rubens. De titel van de dag was ontleend aan de expositie van veel
Rubensschetsen in het Museum Boijmans van Beuningen, schuin tegenover de Arminiuskerk. Een
docent van het museum gaf een heldere inleiding op de expositie die niet zozeer schilderijen als wel
oefenschetsen van de grootmeester bevat. Daarna vond een bezoek aan de expositie plaats, onder
leiding van gidsen. Ruim zestig vrijzinnigen uit het hele land waren op de dag afgekomen.

Arne Jonges presenteert nieuw boek over Jezus
Op 20 februari presenteerde emeritus-predikant Arne Jonges in de Haagse Houtrustkerk zijn nieuwste
boek over Jezus, waarin hij nieuwe aandacht vraagt voor het historisch-kritische debat over de
belangrijkste persoon uit de christelijke traditie: heeft Jezus wel of niet bestaan? Jonges schreef het
boek naar aanleiding van de in de Protestantse Kerk opgelaaide discussie rondom deze vraag. Jonges
stelt vast dat deze vraag al ruim honderd jaar oud is en dat we niets hoeven te verliezen als we
vaststellen dat Jezus niet heeft bestaan. Tijdens de boekpresentatie in de volle kerk sprak ook de
bekende theoloog Cees den Heyer die in 2017 een kritisch boek over Jezus had geschreven.

PKN discussieert over homo-huwelijk
In 2018 was het homohuwelijk een veelbesproken onderwerp in de Protestantse Kerk. In 2016 kaartte
de VVP samen met predikantenbeweging Op Goed Gerucht en LHBTI-organisatie LKP de ongelijke
status van de huwelijksvormen in de protestantse kerkorde aan. Een huwelijk tussen een man en een
vrouw kan worden ingezegend, een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht kan enkel
gezegend worden. Eind 2016 liet de synode - het hoogste bestuursorgaan - weten het onderwerp te
zullen agenderen. In november 2017 kwam het daardoor een eerste keer ter sprake en in november
2018 kwam het tot besluitvorming. Daar gingen veel vergaderingen en gesprekken aan vooraf, onder
andere tussen de VVP en het moderamen van de synode.
Het besluit van de synode was uiteindelijk teleurstellend: de kerkorde zou op dit punt niet worden
aangepast. Wel werd er een clausule aan toegevoegd waarin staat dat er geen ethisch verschil is
tussen de twee huwelijksvormen.
Uit onvrede publiceerden de VVP en Op Goed Gerucht kort daarna een open brief in dagblad Trouw die
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was ondertekend door ruim 500 predikanten en kerkelijk werkers uit de Protestantse Kerk die hiermee
duidelijk wilden maken dat er wat hen betreft ook kerkorderlijk geen verschil is tussen de
relatievormen: de liefde is het belangrijkste.

VVP is AVG-proof!
In 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacy-
wetgeving moet er voor zorgen dat bedrijven niet al te makkelijk omgaan met persoonsgegevens en
dat persoonlijke informatie zonder toestemming niet gedeeld mag worden met derden.
De nieuwe wetgeving riep veel vragen op en zorgde voor veel onduidelijkheid. De landelijke VVP heeft
zich verdiept in de materie en adviezen gegeven aan plaatselijke en provinciale verenigingen om er zo
voor te zorgen dat ook zij AVG-proof werden. De Protestantse Kerk lanceerde een speciale website met
informatie voor kerken over de AVG.

Samenwerking met Op Goed Gerucht
Al eerder vond er samenwerking plaats tussen de VVP en
predikantenbeweging Op Goed Gerucht, zoals bijvoorbeeld
rondom het homohuwelijk en het boek Liberaal christendom.
Dat verliep altijd zeer prettig omdat beide organisaties wat
betreft gedachtegoed dicht bij elkaar liggen. In 2018 is de
samenwerking verder geïntensiveerd doordat de
beleidssecretaris van de VVP lid is geworden van het bestuur
van Op Goed Gerucht.

Digitaal succes voor liberaalchristendom.nl
Het boek Liberaal christendom was een groot succes, ook de digitale opvolger slaat goed aan. Sinds
2017 vult de redactie van het boek de website liberaalchristendom.nl met thema’s die in het boek niet
aan bod zijn gekomen. Van het vieren van het Avondmaal en een discussie over de hemel tot de
onopgeefbare verbondenheid met Israël. Vooral dat laatste thema leverde veel (media)aandacht op.
Dagblad Trouw schreef er uitgebreid over, de PThU organiseerde er een studiedag over en zelfs het
moderamen van de synode liet zich er over uit.

PR-training
In 2018 organiseerde de VVP drie pr-trainingen voor bestuursleden over het gebruik van Facebook, het
schrijven van een persbericht en het beheer van de eigen website.

Vrijzinnig pionieren
Al enkele jaren zet de Protestantse Kerk in op pionieren: het creëren van nieuwe
geloofsgemeenschappen. Ook de VVP levert haar bijdrage hieraan. Sinds 2018 is de beleidssecretaris
aspirant-lid van het landelijke team pionieren. Dat kan in 2019 omgezet worden in een volwaardig
lidmaatschap. In oktober 2018 verzorgde hij samen met het landelijke team een training ‘ruimzinnig
pionieren’ tijdens de jaarlijkse pionierstraining. Veertig pioniers oefenden met elkaar om een vrijzinnig
geloofsgesprek te voeren: hoe geef je nieuwe inhoud aan oude woorden?
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Vergaderingen

1. Algemene Vergadering

Op 26 mei vond de Algemene Vergadering plaats in kerkgebouw De Bleek in Almelo.

Opening
Het was de laatste keer dat voorzitter Lennart Heuvelman de vergadering opende omdat hij aftrad. Hij
gaf daarna het woord aan Helene Westerik, pastoraal werker van de VVG Almelo, die een liturgische
opening verzorgde.

Financiën
Het belangrijkste onderwerp van de vergadering waren de financiën. De Jaarrekening 2017 van het
Pattist-Thesingh Fonds riep geen vragen op. De Jaarrekening 2017 van de VVP zorgde echter voor een
discussie. De penningmeester Rutger Immink liet meteen al weten dat er wat foutjes in de rekening
waren geslopen, maar er kwamen vooral vragen over de nieuwe regeling met het Cannegieterfonds.
Op advies van een notaris leent de vereniging per 1 januari 2017 vermogen van het fonds omdat er
nog maar weinig eigen reserves waren. Wel betaalt de vereniging over het geleende bedrag 2 % rente
per jaar. Het is volgens Immink een ‘vestzak-broekzak’ constructie.
Wim Struik (Noord-Holland) plaatste hier kritische kanttekeningen bij. Volgens hem klopt de nieuwe
regeling niet. Het Cannegieterfonds is verdwenen in de rekening, en er is een bestemmingsfonds voor
in de plaats gekomen. Dat lijkt hem vernietigbaar en in ieder geval nietig. Hij stelde voor om de
Jaarrekening aan te passen en het besluit terug te draaien. Dat resulteerde in een uitgebreide
discussie die uiteindelijk eindigde met de vaststelling van de Jaarrekening en de toezegging van het
bestuur om nog eens kritisch naar de nieuwe regeling te kijken om uit te zoeken of het juridisch klopt.
De Begroting voor 2019 werd zonder veel vragen goedgekeurd. De penningmeester liet weten dat de
vereniging inteert op het kapitaal. Daar heeft het bestuur voor gekozen, maar het betekent wel dat de
vereniging nog maar een beperkt aantal jaren voort kan gaan op deze weg.

Erespelden
Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat Tineke Adema en Mieke de Haan – van Medevoort
een erespeld van de vereniging krijgen. Beide zijn al jaren bestuurslid van de VVG Fryslan. De
provinciale vereniging worstelde lange tijd met problemen, maar mede dankzij de twee dames is de
toekomst van de Friese vrijzinnigheid veilig gesteld. Mieke de Haan ontving de erespeld tijdens de
vergadering, Tineke Adema was afwezig en ontving hem later.

Nieuwe bestuursleden
Voorzitter Lennart Heuvelman en penningmeester Rutger Immink traden af en werden vervangen door
respectievelijk Alke Liebich en Annemike van der Meiden. Els van Essen kwam nieuw in het bestuur als
vertegenwoordiger van de VVP Oost.
Koos Bakker had er drie termijnen opzitten en zou reglementair aftreden, maar het bestuur droeg hem
- als uitzondering - voor een vierde termijn voor. De vergadering ging hiermee akkoord. Wim Jumelet
werd gekozen voor een derde termijn.
Liebich sloot de vergadering af met een persoonlijk woord waarin ze zichzelf voorstelde aan de
vergadering. Ze vertelde dat de toekomst van de vereniging onzeker is, maar dat de weg van mensen
met God altijd door gaat.

Lezing
‘s Middags na de lunch hield gnosticus Jacob Slavenburg een lezing over de mysterietradities en hun
parallellen met de christelijke traditie. De lezing was voor iedereen toegankelijk en trok nog eens vele
tientallen mensen.
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2. Algemeen Bestuur

2018 stond in het teken van een uitgebreide bezinning op de eigen toekomst. Aanleiding daarvoor is er
genoeg: de vereniging krimpt al jaren, de leden worden ouder en daardoor verslechtert de financiële
situatie en zijn er steeds minder mensen beschikbaar voor bestuurlijke taken. De landelijke vereniging
kampt er mee, maar de provinciale en plaatselijke net zo veel. Hoe ziet dan de toekomst van de VVP
eruit? Het bestuur stelde een toekomstrapport op dat op 16 februari werd besproken met
vertegenwoordigers van de provinciale besturen. Het leidde tot een uitgebreide discussie en grote
aanpassingen van het toekomstrapport. Met de aanpassingen daarvan is het bestuur het grootste
gedeelte van het jaar bezig geweest.

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 2018-2019
Het projectteam Vrijzinnig Perspectief heeft weer hard gewerkt om
ook voor het seizoen 2018-2019 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.

Bestuur

Op 31 december 2018 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)
A.A. (André) van West (namens de VVP Noord-Holland)

Personeel

Als personeel van de vereniging waren op 31 december 2018 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

Liturgiekrant over christelijke diversiteit
De VVP riep 13 mei 2018 - de zondag voor Pinksteren - uit tot ‘Zondag van
de christelijke diversiteit’. Op die dag konden kerken met behulp van een
speciale liturgiekrant stilstaan bij de geloofsdiversiteit Met de speciale
zondag en de liturgiekrant wil de vereniging de verschillen positief
benoemen, omdat de diversiteit er nu eenmaal bij hoort in de kerk. ‘We
hoeven het niet te zien als iets negatiefs, als een bedreiging van de
eenheid van de kerk. We mogen het vieren! Zoals we ook
onze verbondenheid met elkaar vieren, mogen we ook vieren dat we van
elkaar verschillen’, zo staat in de inleiding van de krant. De publicatie was
als pdf gratis te verkrijgen via de website

Angst voor de mythe
De VVP steunde financieel de publicatie van de nieuwe publicatie van Arne
Jonges en organiseerde de boekpresentatie ervan. In het boek staan de
vragen centraal of Jezus echt heeft bestaan en of het erg is als hij niet
bestaan zou hebben. De echte Jezus vind je in het mythische verhaal en in
de levende godsdienst, zo stelt de auteur. De mythe is de wieg van ons
weten, want mensen zijn vertellende wezens. Een mythe is niet zomaar
verzonnen: mythes zijn verhalen die een leefbare wereld creëren. Daarom
vindt Jonges een ‘historische’ Jezus niet zo belangrijk. Het gaat om de
mythische Jezus!

Veertigdagenkalender
De Veertigdagenkalender stond in het teken van muziek. Net als andere
jaren is de kalender samengesteld door dominee Joke van der Velden en
het viel haar op dat er maar zo weinig muzikale passages in de Bijbel staan,
de psalmen uitgezonderd. ‘Iedereen houdt van muziek alleen niet allemaal
van dezelfde klanken. Klassiek of modern, atonaal of methal, soul of
requiem… Muziek raakt in ons allen een snaar die een bepaalde emotie
oproept. En dan heb ik het nog niet eens over de talloze mensen die zelf
muziek maken en daaraan plezier beleven en daar anderen mee verblijden’,
aldus de auteur. Daarom stelde zij een kalender samen met verhalen,
gedichten, gebeden en kindervertellingen rondom het thema: Daar zit
muziek in!

Kerstbundel
Ook de Kerstbundel was muzikaal en had als thema ‘Hemelse klanken’: van
de zingende engelen uit het bekende kerstverhaal tot de Matthäus Passion.
Muziek doet iets met ons, zo valt te lezen in de bundel: ‘Het bevordert de
gezondheid, het speelt in op onze emoties en het kan ons zelfs ontregelen!
Ook dit jaar was de bundel samengesteld door verschillende auteurs uit de
vereniging. Alke Liebich schreef over het (kerst)gevoel van muziek, Erik Jan
Tillema over het heilige van muziek. Hester Radstake vertelde welke rol
muziek speelde tijdens haar rouwproces na de dood van haar moeder.
Foekje Dijk en Greta Huis stonden stil bij het ontregelende van muziek.
Foekje houdt van het afwijkende geluid dat er voor zorgt dat niet alles een
eenheidsworst is en Greta liet zich ontroeren door een zingende ex-
gedetineerde.
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Website
Maandelijks bezochten zo’n 3.500 tot 4.000 mensen het domein van vrijzinnig.nl. Daarmee was het
websitebezoek in 2018 min of meer vergelijkbaar met dat van het jaar daarvoor.

De meest gelezen artikelen waren:
‘Heeft Jezus echt bestaan?’ over het nieuwe boek van Arne Jonges
‘Monoloog van de moeder van Judas’, een paascolumn van Klaas Douwes
‘Open brief aan PKN om zegenen van relaties’, naar aanleiding van de discussie over het homohuwelijk
‘Vrijzinnigen vieren de christelijke diversiteit’, naar aanleiding van de liturgiekrant
‘Zonder dogma’s gaat het geloof spreken’, een column van Erik Jan Tillema

Sociale media
De Facebook-pagina van de VVP (www.facebook.com/vrijzinnigprotestants) had op 31 december 2018
312 likes. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal volgers op
Twitter (@VrijzinnigPKN) bedraagt 991.
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 2018 weer vier keer, met als thema’s ‘Vrijheid onder druk?’,
‘Water’, ‘Gezondheid’ en ‘Tradities’.
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Convent

Op 1 en 2 oktober organiseerden de conventen van voorgangers van de VVP en Vrijzinnigen Nederland
voor het eerst een gezamenlijke studiebijeenkomst, rondom het thema ‘Taal op het licht geijkt’.
Er was een uitgebreid inhoudelijk programma met lezingen van hoogleraar Hetty Zock over religieuze
taal voor seculiere zinzoekers, computerdeskundige Eric van den Berg over digitale taal en dominee
Aart Mak over nieuwe woorden voor oude begrippen. Daarnaast was er veel ruimte voor beide groepen
om elkaar beter te leren kennen.

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

Protestantse Kerk
Met het moderamen van de synode is in 2018 meerdere keren contact geweest over het homohuwelijk,
zowel voorafgaand aan de synode als daarna. De gesprekken erna werden samen met Op Goed
Gerucht gevoerd. Insteek van die gesprekken was vooral de vraag hoe de Protestantse Kerk de
emancipatie van homo’s in de kerk wilde stimuleren. Aan de hand van die gesprekken zijn
toezeggingen gedaan die in 2019 verder concreet zullen worden.
In 2018 was er één bijeenkomst van de Beraadsgroep Missionair Werk, dat bestaat uit
vertegenwoordigers van verschillende modaliteiten. De beraadsgroep wil met de Protestantse Kerk
meedenken over missionaire activiteiten.
In 2018 is de beleidssecretaris van de VVP ook aspirant-lid geworden van het landelijke team pionieren.

Vrijzinnige partners
Door verschillende omstandigheden is er in 2018 weinig overleg geweest met de andere vrijzinnige
organisaties (doopsgezinden, remonstranten, vrijzinnigen en apostolischen). Redenen hiervoor zijn
onder andere dezelfde problemen waar iedereen mee worstelt: krimp, bestuurlijke achteruitgang en
financiële problemen. Deze zorgen leiden er onder meer toe dat men meer focust op de eigen
organisatie.
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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.

De Vrijzinnige Lezing
De VVP steunde De Vrijzinnige Lezing, die vernieuwende theologie onder de aandacht wil brengen en
daarmee stem wil geven aan (post)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat
doet zij door jaarlijks het woord te geven aan een vooraanstaande theoloog. Om het jaar wordt
daarvoor een Nederlandse theoloog uitgenodigd, afgewisseld door een theoloog met een internationale
reputatie die naast de lezing ook een seminar geeft. In 2018 verzorgde theoloog Frits de Lange de
lezing die door zo’n honderd mensen werd bezocht.
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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. In 2018 schreven zij onder meer over de hemel, het voltooide leven en de onopgeefbare
verbondenheid met Israël. 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

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 Tom Harkema (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.liberaalchristendom.nl
http://www.zininopvoeding.nl
http://www.instituutovp.nl
http://www.iarfnederland.nl
http://www.ksgv.nl
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VVP
Postbus 8094
3503 RB Utrecht
030-8801497

info@vrijzinnig.nl
www.vrijzinnig.nl

Facebook: vrijzinnigprotestants

Twitter: vrijzinnigPKN

http://www.vrijzinnig.nl/
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