
 

 

Activiteitenoverzicht     (Versie: maart 2013) 

Meerjarenprogramma ‘Vrijzinnig Perspectief’ 2013-2014 

 

Ontmoeting, Verbinding en Verdieping 

Vrijzinnig Perspectief heeft als doel om vanuit haar vrijzinnig gedachtegoed mensen samen te 

brengen. De activiteiten zijn er om geïnspireerd te raken, na te denken en te ervaren hoe het 

is om te leven vanuit een onschatbare bron. Zoeken naar verbinding van allerlei verschillende 

tradities met je eigen levensverhaal is daarbij erg belangrijk.  

Wat werkt voor mij, wat spreekt mij aan, waar kan ik wat mee, zijn vragen waarmee je de 

activiteiten van Vrijzinnig Perspectief mag benaderen. Welke verdieping bieden bijvoorbeeld de 

christelijke (vrijzinnige) traditie of andere tradities mij om me te helpen om te gaan met wat ik 

tegenkom of waar ik tegen aanloop in mijn leven. Waar put ik kracht, moed of troost uit om 

mijn leven te kunnen leven.  

 

Kernwoorden die bij al onze activiteiten terugkomen zijn: ontmoeting, verbinding en 

verdieping. Het doel van een activiteit is in de eerste plaats een ontmoeting van mensen 

onderling en in de ontmoeting met kunst, toneel, uitwisseling van kennis in lezingen en andere 

activiteiten is er ruimte voor verdieping. Hopelijk ontstaat er op die manier een verbinding 

waardoor je ook je eigen leven kunt spiegelen aan de onderwerpen die in de activiteiten aan 

de orde komen. Na het succes van het vorige seizoen hopen we ook voor dit seizoen op tal van 

inspirerende bijeenkomsten. 

 

Om deze bijeenkomsten mogelijk te maken worden aan plaatselijke en provinciale vrijzinnige 

verenigingen middag- of avondprogramma’s aangeboden met onder meer korte films, muziek, 

poëzie, toneel en figuratieve kunst. De activiteiten worden ingeleid en begeleid door 

deskundige gidsen en gespreksleiders. Bij de concrete invulling van de bijeenkomsten wordt 

naar maatwerk gestreefd. De doelgroep bestaat voornamelijk uit volwassenen uit de 

verschillende vrijzinnige gemeenten in het land maar het programma kan ook heel 

aantrekkelijk zijn voor mensen van buiten de bestaande kringen. 

 

Plaatselijke en regionale vrijzinnige verenigingen kunnen inschrijven op de activiteiten 

beschreven in deze projectbrief en worden voor een gedeelte financieel ontlast. De kosten 

staan nu per activiteit vermeld. Onderscheid is gemaakt in VVP-verenigingen die 

ledenbijdragen aan de landelijke VVP afdragen en overige aangesloten VVP-verenigingen.  

Het activiteitenprogramma blijft in ontwikkeling. Hierna vindt u de activiteiten die u kunt 

boeken voor het seizoen 2013 - 2014. 

 

Voor inhoudelijke informatie of een afspraak kunt u contact opnemen: 

Voor Zuid-Holland en Zeeland: 

Cisca Peters, ciscapeters@hotmail.com of 010-5910821 / 06-33706877 

Voor Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en Overijssel: 

Henri Frölich, ahfrolich@planet.nl of 020-3313214 / 06-24841692 

Voor Drenthe, Groningen en Friesland:  

Wim Postma, wfpostma@home.nl of 0592-398084 / 06-46558011 

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met 

Inge Bult info@vrijzinnig.nl of 030-8801497 (tijdens kantooruren) 

mailto:ciscapeters@hotmail.com
mailto:ahfrolich@planet.nl
mailto:wfpostma@home.nl
mailto:info@vrijzinnig.nl
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1. Maaltijden en rituele vormen om te ontmoeten 

De bijeenkomsten in het kader van wereldmaaltijden van bezinning hebben het karakter van 

gesprek en ontmoeting rond een gemeenschappelijke maaltijd, die in verschillende vormen 

plaats kan vinden. 

 

 

Wereldmaaltijden van bezinning: de Sedertafel 

(door Liesbeth Kromhout) 

Vanouds maakten de Joden drie pelgrimsreizen per jaar naar de tempel in 

Jeruzalem voor het vieren van hun feesten: Pesach, Sjawoe'ot en 

Soekkot. Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de 

Sedermaaltijd, de feestelijke joodse maaltijd rond het Pesachfeest, 

waarop de bevrijding uit de slavernij wordt herdacht. Liesbeth Kromhout 

zal vertellen over het ontstaan van de Seder, over de mensen en hun 

gewoonten, de bijzondere bereidingswijzen en 

de symbolische betekenis. Vervolgens gaan de 

aanwezigen aan tafel in een feestelijk versierde zaal. De leden van 

de gemeente en/of andere vrijwilligers bereiden deze maaltijd 

vooraf in overleg met Liesbeth die de recepten verstrekt. 

 

Liesbeth Kromhout is als geestelijk verzorger werkzaam in een 

zorg- en verpleeghuis. 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 175 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen:  € 225  

 

In onze geloofsgemeenschappen zijn wij verweven met ons bekende vormen van vieren.  

Daarnaast is er steeds meer behoefte in de maatschappij aan nieuwe vormen van vieren en 

rituelen. Vooral rond belangrijke momenten in het leven zoals afscheid en geboorte, maar ook 

huwelijk of partnerverbintenissen. Wij willen door het inschakelen van expertise (bijv. 

ritueelbegeleiders) gemeenten, maar ook belangstellenden daarbuiten, ondersteunen bij het 

zoeken naar nieuwe vormen van vieren die bij hen zouden kunnen passen. Creatieve 

werkvormen kunnen hierbij een rol spelen. 

 

Van de wieg tot het graf (lezing door Hedi Hegeman) 

Als wij om ons heen kijken, constateren we soms dat veel zinvolle oude gebruiken en rituelen 

zijn verdwenen. Er is weinig voor teruggekomen! Het aantal dopen, kerkelijke huwelijken en 

uitvaarten daalt. Onze levens verlopen zonder fasen. Als een auto met automatische 

versnelling, die onhoorbaar van de ene in de andere versnelling overgaat. Het resultaat is dat 

we nooit meer weten in welke versnelling we rijden. 

Steeds opnieuw blijkt de moderne mens echter wel degelijk te zoeken naar nieuwe rituelen om 

belangrijke belevingen uit te drukken. In de publieksfeer (stille tochten, 

wegmonumentjes) en in ons privéleven willen wij belangrijke 

levensmomenten markeren door meer dan feestjes alleen. Vooral buiten de 

kerk wordt hiernaar gevraagd en gezocht. Misschien omdat wij als kerk 

minder zichtbaar zijn? Ritueelbegeleiding kan op dit zoeken een van de 

antwoorden zijn. Voor Hedi Hegeman van Kairos Rituelen voelt dit werk als 

pastoraal, want zingevingvraagstukken zijn niet alleen bij de dood maar ook 

bij de geboorte en andere overgangsfasen onontkoombaar! Het is goed, eens 

samen te proeven van wat rituelen ons kunnen leren: van de wieg tot het 

graf. 

 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € ..75 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen:  € 100 
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2. Kunst, muziek en toneel om te verbinden 

Uitingsvormen van kunst, zoals muziek, poëzie, kunstwerken en theater, blijken uitstekende 

mogelijkheden te bieden om in gesprek te raken over zin en betekenis in ons eigen leven. Het 

is inspirerend en verdiepend en het schakelen tussen kunstvormen en ons eigen verhaal kan 

een verbindende werking hebben. Kunst zien, horen of zelf maken en het gesprek daarover 

kan een aansprekende manier zijn om individueel of met een groep op ontdekkingsreis te gaan 

naar religie en zingeving. In het bekijken van kunst kun je geraakt worden. Het kan je 

helemaal niets zeggen. Of juist afstoten. Er zijn kunstenaars die je mee op reis kunnen nemen 

langs diverse kunstwerken(vormen). 

 

 

Lijnen naar de hemel  

Bomen groeien, zijn diep geworteld, verliezen hun bladeren, 

vernieuwen zich elke lente weer, staan in bloei, doorstaan regen en 

storm, reiken naar de hemel... en geven ons zuurstof. 

In deze workshop kijken we naar bomen aan de hand van foto's (en 

misschien naar echte bomen) naar hun vormen, kleuren, lijnen en 

expressie. Beeldend kunstenaar Mark van Praagh demonstreert hoe je 

met houtskool en oliepastel bomen kunt tekenen, zelf vormen kunt 

creëren en kleuren mengen.  

In Marks eigen schilderijen, grafiek en objecten komen veelvuldig 

bomen voor. In een PowerPoint presentatie laat hij ook eigen werk 

zien en bomen van andere kunstenaars.  

We sluiten de workshop af met een presentatie van ieders eigen bomen en wisselen ervaringen 

uit. Het is vaak boeiend en ontroerend hoe iedereen tot heel eigen- en vrij-zinnige bomen 

komt en daarover kan vertellen. 

 

Mark van Praagh (1957) exposeert regelmatig zijn werk in galeries in binnen- 

en buitenland en werkt veel met groepen in zijn eigen atelier, in diverse centra 

en als gastdocent in het basis- en voorgezet onderwijs en Hoge Scholen voor 

de Kunsten. Hij neemt u graag mee in de rijke wereld bomen, van goed kijken, 

fantasie en verbeelding. U zult in uw gemeente door de bomen een veelkleurig 

vrijzinnig bos zien. Tekenervaring is niet nodig. www.markvanpraagh.nl 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 150 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 200 

 

 

De akker van de ziel: Dennis J. Coenraad, beeldhouwer 

Met behulp van een PowerPoint presentatie vertelt deze beeldhouwer 

over de wordingsgeschiedenis van de aarde en de mens. Dit verbindt hij 

vervolgens met zijn beeldhouwproces. Een mens is nooit zichzelf maar 

wordt zichzelf. Dat doet een mens door zich te openen voor zowel het 

instinct van de aarde als de intuïtie van de hemel. In het spanningsveld 

tussen deze krachten wordt de mens uitgedaagd zijn leven vorm te 

geven. Hoe meer we het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf kunnen 

definiëren, hoe meer we gesterkt worden in menselijkheid. Door een 

heldere definitie kunnen we ons makkelijker over geven aan het ervaren 

van het leven zelf. 

 

In zijn werk richt Dennis Coenraad zich op het gebeeldhouwde portret o.a. van Willem 

Barnard, Pater van Kilsdonk, Willem Aantjes, Henk van Ulsen en Ben Bot. 

www.denniscoenraad.nl http://youtu.be/cISQlNF2woE 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 150 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 200

http://www.denniscoenraad.nl/
http://youtu.be/cISQlNF2woE


 4 

Voor een zoeker als de mens, interreligieus zingen 

met de gelijknamige bundel van Jan Marten de Vries. 

In 2010 verscheen De Vries’ bundel met door hem getoonzette (nieuwe) 

liedteksten uit verschillende religies. Aan deze bundel werkten o.a. mee: Ton 

Lathouwers, Andries Govaart, Inder Lalbahadoersing, Ali Rashid, Jan Jaap de 

Ruiter, Tamara Benimah. Het voorwoord is van Awraham Soetendorp. Wat 

moet een mens zingen als hij samenkomt met anderen, van allerlei 

herkomst, uit diverse tradities? Welke woorden kan een mens gebruiken op 

bijeenkomsten die met zingeving te maken hebben?  

Jan Marten de Vries gaat met de aanwezigen zingen uit deze open en, met 

recht, vrijzinnige liederen van de verschillende religies. Afhankelijk van de 

vaardigheden van de zangers kan het niveau verschillen, bijvoorbeeld één- 

of meerstemmig.  

Jan Marten komt samen met een pianist. Een piano is dus noodzakelijk. 

 

Zie ik jou je bent er niet, een liedprogramma van Jan Marten de Vries.  

In november 2012 verscheen De Vries’ eerste cd met eigen liedjes. Hij schrijft al twintig jaar 

liederen in uiteenlopende genres. Van kerklied tot smartlap. In de laatste categorie ontving hij 

op het Amsterdams Kleinkunstfestival 2004 een prijs. 

Als kerkliedschrijver (vier melodieën en drie teksten van 

zijn hand staan in het allernieuwste Liedboek), schreef 

hij voornamelijk liederen bij bijbelverhalen. Maar met 

deze cd bezingt hij meer algemene thema’s rond de zin 

van het bestaan. Hij ontdekte daarbij dat, vreemd 

genoeg, deze liedjes nog beter passen bij de lezingen in 

kerkdiensten. Terwijl ze juist bedoeld waren voor een 

theater-liedprogramma. Jan Marten komt samen met 

een pianist. Een piano is dus noodzakelijk. 

 

Het is mogelijk deze twee activiteiten te combineren tot één. 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 125 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 175 

 

Toneelvoorstelling: ‘Op het leven!’ (door Kees Posthumus en Juul Beerda) 

Joodse, christelijke en islamitische verhalen broederlijk bijeen in een muzikale voorstelling 

Alle godsdiensten zoeken naar antwoorden op de grote vragen van het leven. Waar komen wij 

vandaan? Waar gaan wij naartoe? Wat is de zin van ons leven? Rondom deze vragen cirkelen 

in elke traditie tal van verhalen. Deze verhalen zijn nu voor het 

eerst bijeengebracht in één theatervoorstelling. De voorstelling 

‘Op het leven’ volgt in verhalen, liedjes en muziek de loop van het 

leven. Het begint bij de geboorte, in dit geval van Mozes, Jezus en 

Mohammed. Daarna volgen verhalen en liedjes over kinderen, 

vader en moeders, spelen en school, verliefdheid, trouwen, 

armoede en rijkdom, ouder worden en sterven.  

De teksten zijn of geheel nieuw, of bewerkte versies van 

bestaande verhalen uit de drie tradities. Joodse, christelijke en 

islamitische verhalen wisselen elkaar af. Verschillen komen voor 

het voetlicht en blijven staan. Gelijkenissen ontstaan in hoofd en 

hart van de hoorders. Verhalen verbinden, waar dogma’s verdelen. 

 

‘Op het leven!’ wordt gespeeld door Kees Posthumus (tekst, zang en spel) en Juul Beerda 

(techniek, muziek en spel). Regie: Heleen Hennink. 

De voorstelling is te boeken tot het eind van 2013. 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 250 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 325 
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'Wie stenen los breekt' (toneelvoorstelling door Kirsten Benschop) 

In deze voorstelling draait het om het vinden van rust en bezinning in 

het gehaaste leven. Echter, wie stenen losbreekt… raakt gewond! Een 

vrouw van middelbare leeftijd wordt wakker met een bevreemd 

gevoel. Moe en leeg besluit ze naar een klooster te gaan in de hoop 

haar leven weer snel op orde te hebben. In het klooster maakt ze 

kennis met stilte, eenvoud en verhalen van mensen die haar 

bijzonder raken. Als de dag aanbreekt dat zij het klooster zal 

verlaten, bevindt zij zich op een keerpunt in haar leven. Past haar 

‘oude’ levensstijl nog binnen haar nieuw verworden inzichten? 

Ervaringen en wijsheden uit verschillende boeken worden bij deze 

voorstelling gebruikt als inspiratiebron. Na het bekijken van deze boeiende voorstelling is het 

nabespreken een vast onderdeel. Er zitten elementen in deze voorstelling die diep kunnen 

ingrijpen en zeker aanzet geven tot nabeschouwing. Ons voorstel is dan ook om deze 

voorstelling te laten volgen door een gespreksgroep: ‘Waar haal jij je inspiratie vandaan, en 

wat zoek jij aan ruimte / rust om geïnspireerd te raken? Is er nog tijd voor bezinning?’  

De boekingsperiode loopt van 7 september t/m 30 november 2013 en van 15 januari t/m 31 

mei 2014. 

 

Kirsten Benschop speelde o.a. in ‘Bruid in de morgen’ van Hugo Claus en ‘Op hoop van 

zegen’ van Herman Heijermans. In het jaar 2000 startte ze K’onTour Theater, sinds 2008 

brengt zij solovoorstellingen. www.kirstenbenschop.nl 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 125 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 175 

 

 

Adempauze (toneelvoorstelling door Kirsten Benschop) 

‘Adempauze’ is het verhaal van Vera. Op haar dertigste heeft zij de gelijknamige 

autobiografische debuutroman geschreven. In de voorstelling ‘adempauze’ is het publiek 

aanwezig bij Vera’s eerste presentatie van haar debuutroman. Tijdens deze presentatie raakt 

Vera al snel terug in de tijd van het door haar geschreven boek. Haar eerste vriendjes, haar 

studententijd, de steeds slechter wordende relatie tussen haar ouders. En dan een schokkende 

gebeurtenis. Vera beleeft de geschiedenis opnieuw en het onderscheid tussen heden en 

verleden vervaagt steeds meer. De voorstelling wordt een bijna thrillerachtige reconstructie 

van gebeurtenissen. Wat heeft tot een schokkende daad geleid? Wiens schuld was het? Wat 

was het motief? Vera ontdekt dat enkel de waarheid achterhalen 

haar geen vrijheid biedt. 

Als zij op een dag Ramon ontmoet, herontdekt zij de liefde. 

Angstvallig probeert Vera haar verleden voor hem verborgen te 

houden. Tegen haar verwachting in ontstaat juist hieruit ruimte 

voor haar zelf. Vera laat in haar ‘adempauze' zien hoe liefde en 

geloof en doorzettingsvermogen haar hebben gebracht waar zij nu, 

tien jaar later, staat. Solovoorstelling van 80 minuten, zonder 

pauze. De boekingsperiode loopt van 7 september t/m 30 november 

2013 en van 15 januari t/m 31 mei 2014. 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 125 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 175 

http://www.kirstenbenschop.nl/
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Waar zijn we gebleven… (voorstelling door ‘Jong Belegen’) 

Jong Belegen zingt een selectie van hun prachtige zelfgeschreven luisterliedjes, verbonden 

door grappige of ontroerende anekdotes, wijsheden (of wat daarvoor door moet gaan) en 

bespiegelingen, nu en dan verluchtigd met een (licht)beeld. Welke (familie-)wijsheden helpen 

je in het leven vooruit? Wie lacht er niet die de mens beziet? Jong Belegen wel, vooral in de 

spiegel kijkend…In deze kleinkunstvoorstelling van 

Jong Belegen, komen allerlei thema’s uit het 

dagelijks leven van vroeger, nu en later aan de orde 

in de unieke luisterliedjes die Jong Belegen zelf 

schrijft en uitvoert. Al in eerdere voorstellingen 

gezongen liedjes als ‘Doe ik het goed’, ‘Geuren’ en 

‘Papa’s jas’, maar ook nieuwe liedjes als b.v. ‘Oude 

liefde roest niet’ worden verbonden met soms 

grappige teksten, verhalen en beelden. Een muzikaal 

luister- en kijkgenot met een (glim)lach en een 

beetje weemoed en een aantal liedjes die je in je 

hoofd mee naar huis neemt. 

 

 

Marjan de Wilt en Joyce Turek vormen samen theater Jong Belegen. 

www.jongbelegentheater.nl  

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 200 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 250 

 

 

Duizendpoot is moe (door Jong Belegen) 

‘Duizendpoot is moe’ is een familievoorstelling, die vooral 

geschikt is voor kinderen van 6 tot 12 jaar samen met hun 

ouders/grootouders.  

Marjan de Wilt en Joyce Turek kruipen in de huid van hun 

personages Krekel en Duizendpoot. Hoe verbeter je de wereld en 

waar begin je? Wat is een echte vriend en hoe herken je die? 

Krekel en Duizendpoot hebben daar heel verschillende ideeën 

over. (Ze hebben dan ook heel verschillende karakters). En hoe 

denkt het publiek daarover?  

In de voorstelling zitten (natuurlijk) een aantal zelfgeschreven 

liedjes, die je in je hoofd mee naar huis neemt. 

 

 

 

 

 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   € 150 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: € 200 
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3. Inspirerende lezingen om te verdiepen 

Met inspirerende lezingen willen we ons verdiepen in en aandacht schenken aan hedendaagse 

vraagstukken in de samenleving in het licht van onze vrijzinnige geloofsovertuiging. 

 

Leef je eigen mythe (lezing door Harm Knoop) 

Over religie, mythen en ons zelf 

Kunst, liefde en religie spreken de taal van de ziel. Dat is de taal van mythen, dromen en 

sprookjes. In beelden die dieper reiken dan de taal van feiten en cijfers. Door religieuze 

verhalen (weer) als mythen te lezen, krijgen we zicht op de werkelijkheid waar religie over 

gaat: ons eigen innerlijk, de ziel. 

Geïnspireerd door het werk van Carl Jung en de mythologie van Joseph 

Campbell vertelt Harm Knoop over zijn weg door religie en leven. Voor 

hem vallen die twee – religie en leven –samen en ook in een bedding 

die het besef en de vreugde oproept dat wij het grootste mysterie van 

het bestaan in onszelf meedragen: wij zijn dat zélf, dat mysterie.  

 

Harm Knoop (1954) is theoloog. Hij werkt als voorganger in de 

vrijzinnigheid, als trainer, coach, inspirator, vertrouwenspersoon. En 

altijd als schatgraver. De schat in het binnenste van mensen helpen 

vinden, opgraven en ontsluiten, dat is zijn mythe en missie. 

www.harmknoop.nl.  

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   €   75 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: €  100 

 

Vrijzinnigen en de toekomst (lezing door Henri Frölich) 

De vrijzinnige stroming binnen het Nederlandse christendom zit in zwaar weer. De vergrijzing 

is bij de vrijzinnigen misschien nog wel harder toegeslagen dan elders in de kerk en veel 

nieuwe inbreng valt niet te verwachten. Wat is dan nog de rol van de vrijzinnigheid in de 

toekomst? Een vraag die leeft binnen onze vrijzinnige gemeenschappen. Aan de hand van het 

boek van Meerten ter Borg gaan we in deze lezing op zoek naar antwoorden op deze vraag. In 

het boek ‘Vrijzinnigen hebben de toekomst’ gaat ter Borg in op de mogelijke rol van 

vrijzinnigen in de toekomst. Hij ziet vrijzinnigheid als een mentaliteit die 

bepalend is geweest voor de Nederlandse cultuur en dat ook in de toekomst 

zal zijn. De 21e eeuw stelt ons voor niet geringe technische en mentale 

uitdagingen. Over die laatste hoor je maar weinig. In zijn boek verdedigt Ter 

Borg de stelling dat de vrijzinnige mentaliteit de meest geëigende is om de 

21e eeuw op een fatsoenlijke manier door te komen. 

 

Lezing door Henri Frölich die theologie studeerde in Kampen en rechten in 

Groningen. Sinds september 2010 werkt hij als predikant met bijzondere 

opdracht voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland.  

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   €   75 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: €  100 

 

Evolutie van religie (lezing door Wim Wattel) 

In 2009 verscheen van bioloog en gedragsdeskundige Frans de Waal het boek ‘Een tijd voor 

empathie’. Daarin rekent hij af met het dikwijls verkeerd begrepen evolutionistische ‘recht van 

de sterkste’ en beschrijft hij hoe sociale menselijke eigenschappen als liefde, empathie en 

altruïsme het resultaat zijn van een ontwikkeling van bewustzijn en zelfbewustzijn in de 

dierenwereld. Wij staan het dichtst bij de chimpansee, maar ook bij diverse andere diersoorten 

als katten, olifanten en dolfijnen zijn gedragseigenschappen waargenomen die getuigen van 

(zelf)bewustzijn en empathisch vermogen. In het verlengde hiervan is ook de menselijke 

religiositeit te beschouwen als een vrucht van evolutie. Van mensen uit de prehistorie zijn niet 

alleen messen en strijdbijlen gevonden, maar ook bijvoorbeeld grafresten die getuigen van een 
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geestelijk leven. In de lezing wordt deze natuurwetenschappelijke invalshoek gelegd naast een 

psychologische (James W. Jones) en een godsdiensthistorische (Karen Armstrong). 

 

Dr. Wim Wattel (Middelburg, 1947) studeerde biologie aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam. Na zijn promotie aan de medische faculteit 

van de Rijksuniversiteit Utrecht was hij werkzaam als docent en 

directielid in het Voortgezet Onderwijs. Hij is lid van de vrijzinnige 

Koorkerk in Middelburg en redactielid van het tijdschrift ‘Vrijzinnig’. Zijn 

leven lang heeft hij zich geïnteresseerd voor en verdiept in de 

raakvlakken tussen geloof en natuurwetenschap. Hij typeert zijn positie 

in dit spanningsveld met het statement: ‘We willen begrijpen, maar 

tegelijkertijd geloven we maar al te graag, dat onze ratio niet het laatste 

woord heeft.’ 

 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   €   75 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: €  100 

 

 

Wie/wat is God? (lezing door Erik Jan Tillema) 

Wie is God? Of moeten we zeggen: Wat is God? In een (inter)actieve 

lezing legt Erik Jan Tillema aan de hand van zijn nota Vrijzinnig 

spreken over God uit dat godsbeelden steeds weer veranderen en dat 

iedereen zijn eigen beeld van God heeft. Daarom is het gevaarlijk om 

God te ‘vangen’ in woorden.  

Ook staat hij stil bij de godsbeelden die momenteel in vrijzinnige 

kringen worden ervaren. 

 

Erik Jan Tillema (1983) heeft godsdienstwetenschappen gestudeerd 

aan de VU en de UvA en heeft een eigen bureau dat onderzoek doet 

en advies en voorlichting geeft op het gebied van religie & zingeving: www.bureaudeus.nl 

 

 

Gevraagde minimale vergoeding:  

Van VVP-leden-verenigingen:   €   75 

Van bij de VVP-aangesloten verenigingen: €  100 
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Communicatie en beleidsontwikkeling 

In een tijd waarin steeds meer informatie op ons af komt, is een goede communicatie 

belangrijker dan ooit. Vrijzinnig Perspectief biedt mogelijkheden om de informatie over 

vrijzinnigheid nog beter te maken. Zo biedt de VVP de mogelijkheid om gebruik te maken van 

een bestaand websiteontwerp en uniforme domeinnamen en is er ondersteuning en 

begeleiding voor de beheerders van de nieuwe VVP website. Er is ook steun voor papieren 

communicatie door middel van flyers, posters, persberichten en public relations. Bovendien is 

er nu de mogelijkheid ondersteuning te ontvangen op het gebied van beleidsontwikkeling voor 

plaatselijke en provinciale verenigingen. 

 

 

Presentatie afzonderlijke VP-activiteiten op VVP-website 

De landelijke VVP kan de bekendheid van uw plaatselijke activiteiten uit het aanbod van 

Vrijzinnig Perspectief vergroten. Bezoekers van de landelijke VVP website (www.vrijzinnig.nl) 

hebben direct kijk op de landelijke activiteiten agenda. Op deze manier kunnen nieuwe 

doelgroepen bekend raken met uw programma-aanbod. 

 

Format voor plaatselijke/provinciale VVP-websites 

Heeft uw vereniging nog geen website? Of bent u toe aan een nieuwe, meer professionele 

website? Vrijzinnig Perspectief heeft een format ontwikkeld waar u gebruik van kunt maken. Er 

is wel enige voorkennis vereist maar er zal ook uitgebreide ondersteuning zijn om uw website 

te maken en te beheren. We geloven dat een goede website onmisbaar is in dit tijdperk en dat 

de uniformiteit in ontwerp de kracht van een overkoepelende organisatie ontketent. De 

website zal als adres hebben: www.vrijzinnig.nl/plaatsnaam. Voor relatief weinig geld heeft u 

een uitstekende website met een goede uitstraling waardoor de herkenbaarheid van onze 

organisatie kan toenemen.  

De hieraan verbonden kosten voor VVP-verenigingen bedragen €. 450,--.   

 

Ondersteuning bij beleidsontwikkeling voor plaatselijke en provinciale verenigingen. 

Bij verschillende verenigingen blijkt behoefte te bestaan om na te denken over haar 

toekomstige beleid met het oog op teruglopende belangstelling of veranderende 

omstandigheden. Bij het formuleren van een actuele toekomststrategie kan een beroep 

worden gedaan op ondersteuning via Vrijzinnig Perspectief. De ondersteuning bestaat uit een 

inventarisatie van de huidige situatie, waarna na twee overleg-sessies met het bestuur en de 

voorganger een actuele toekomstvisie en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsmaatregelen in 

een beleidsplan geformuleerd kan worden.  

De hieraan verbonden kosten voor VVP-verenigingen bedragen €. 350,--.   

http://www.vrijzinnig.nl/plaatsnaam

