
                                                                                                                               

 

 

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, afdeling Zaanstreek,                            

Verenigingsjaar 2018-2019. 

Aantal leden en donateurs. 

De afdeling telt momenteel 23 leden en 19 donateurs. 

In memoriam. 

Op 25 oktober 2018 overleed in de leeftijd van 84 jaar onze zeer gewaardeerde penningmeester  

Wolter van der Meij. Op vrijdag 2 november namen velen in een druk bezocht samenzijn in de 

Koger Kerk afscheid van hem. Hiervan hebben wij in onze berichten no. 98 verslag gedaan.    

Jaarlijkse Ontmoetingsdag VVP-Noord-Holland. 

Deze vond plaats op zaterdag 1 septembert 2018 in het Foreestenhuis te Hoorn. Het thema voor 

deze dag luidde “Noord-Holland in opschudding”. Een negental leden en donateurs uit onze 

afdeling waren in het karakteristieke Foreestenhuis aanwezig en beleefden met elkaar een 

interessante dag. Voor een uitgebreider verslag verwijzen wij U naar onze berichten van oktober 

2018, no. 97. 

Lezingen. 

De eerste lezing vond plaats op dinsdag 16 oktober 2018. Deze behelsde een dichtpresentatie door 

Wytze Brandsma. Zijn debuutbundel, die in januari 2018 een vierde druk beleefde, draagt als titel 

“God is het antwoord niet”. In zijn gedichten zitten meerdere lagen, verwijzen soms naar opgedane 

ervaringen of bijbelse verhalen. De aanwezigen werd ruimschoots gelegenheid geboden tot het 

stellen van vragen.   

Op dinsdag 13 november 2018 was het in de tweede lezing de beurt aan Ger Nijman. 

De titel van de lezing luidde “Voor Christus, koning en kruiden”, ontdekkingsreizen rond 1500. 

In het jaarprogramma van de VVP Noord-Holland 2018-2019 kunt u op pagina 9 een uitgebreid 

verslag lezen over de heer Nijman en wat de inhoud van zijn lezing behelst. 

De derde lezing op dinsdag 22 januari 2019, een muzikaal programma door Martijn van 

Kogelenberg, kon helaas, gezien de barre weersomstandigheden geen doorgang vinden.  

Het programma is verschoven naar het nieuwe verenigingsjaar 2019/2020. Uiteraard krijgt u 

hierover t.z.t. nader bericht.  

 

Leeskring. 

Met 9 belangstellenden lazen en bespraken wij op 7 en 21 februari en op 7 en 21 maart 2019 

enkele hoofdstukken uit het boek “De orthodoxe ketter en andere onmogelijke verhalen” van de 

Ierse schrijver Peter Rollins. Een boek vol humor, ernst, provocerend en verwarring zaaiend.  

Onder leiding van Henri Frölich vond een levendige discussie plaats.  Ernst en humor kwamen 

ruimschoots aan bod.                             
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Overleg vertegenwoordiging Koger Kerkgemeente en VVP op 6 juni 2018. 

Namens de Kogerkerk waren aanwezig ds. Margo Trapman en Liesbeth Rijken. De VVP werd 

vertegenwoordigd door Henri Frölich en Hans Nieuwenhuizen. 

Doel van het overleg was vooral afstemming van activiteiten en waar mogelijk deze te laten 

overlappen of samenvoegen. Henri ontving mede voor het bestuur van VVP - Noord-Holland een 

uitnodiging voor de afscheidsdienst van ds. Margo Trapman op 26 augustus 2018.  Zij nam een 

beroep aan naar het Brabantse Vlijmen.  Marie Visser zal als secretaris van de afdeling Zaanstreek 

een uitnodiging voor het bestuur ontvangen. 

De samenwerking tussen Kogerkerkgemeente en VVP Zaanstreek verloopt goed. 

De VVP is nog altijd ingenomen met de faciliteit die haar met het gebruik van de Stolp wordt 

geboden.   

Zincafé Kogerkerk. 

De Kogerkerkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Op 12 oktober 2018  sprak Mgr. Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop over  

“Klaar met leven en dan”?  Centraal punt is de menselijke maat bij wetgeving rond het 

levenseinde.  

Op 8 maart 2019 was de spreker Stevo Akkerman, columnist van dagblad Trouw.  

Het uitgangspunt van zijn voordracht was : “Het klopt wel, maar het deugt niet”. Daarbij ging het 

om bevoegdheid, verantwoordelijkheid en barmhartigheid. 

Beide samenkomsten mochten zich in een behoorlijk bezoekersaantal verheugen.  

Van de mogelijkheid vragen te stellen werd ruim gebruik gemaakt. 

Digitale post.   

Per 1 januari 2019 zijn wij, mede door de steeds duurder wordende postzegel, voor onze 

berichtgeving overgegaan op digitale post. 

Wie niet over een e-mailadres beschikt, blijft onze informatie per post ontvangen. 

Uw gegevens, waarover wij beschikken zullen door de VVP Zaanstreek alleen gebruikt worden om 

u te informeren over onze activiteiten. 

Kerkdiensten. 

In de Kogerkerk zullen ook in 2019 enkele kerkdiensten door vrijzinnige predikanten worden 

geleid. 

 

Activiteiten komende seizoen. 

De voorbereiding voor het komende seizoen is reeds in volle gang.  

U zult uiteraard tijdig over onze activiteiten worden geïnformeerd. 

 

30 maart 2019.                                                                                                                     De secetaris. 

 

 


