Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, afdeling Zaanstreek,
Verenigingsjaar 2017 – 2018.
In korte vergadering bijeen en voorafgaand aan de feestelijke slotbijeenkomst wordt u hierbij door
het bestuur het jaarverslag van de secretaris (zie hieronder) en het financieel jaarverslag 2017
(zie bijlage) aangeboden.
Aantal leden en donateurs.
De afdeling telt momenteel 23 leden en 17 donateurs.
In memoriam. Op 30 november 2017 overleed ons trouwe lid Guurtje Hermina van Braam-Sint, in
de hoge leeftijd van 95 jaar. Wij zijn Gu veel dank verschuldigd. Samen met haar in 2002 overleden
echtgenoot Prof. Aris van Braam wist zij de eind jaren tachtig de zieltogende vereniging nieuw
leven in te blazen en deze te maken tot wat die nu is. Wij gedenken Gu met eerbied.
Jaarlijkse Ontmoetingsdag VVP – Noord-Holland.
Op zondag, 27 augustus 2017, werden we gastvrij ontvangen door de Protestantse Gemeente Het
Vierkant te Wognum. Twaalf belangstellenden uit de afdeling Zaanstreek gaven aan de uitnodiging
tot het bijwonen van deze dag gehoor. Het werd een inspirerende dag, waarvan wij u uitgebreid
verslag deden in onze berichten van oktober 2017, nr. 93.
Lezingen.
Op dinsdag 24 oktober 2017 mochten wij ds. Sjaak Visser van de Noorderkerkgemeente Zaandam
ontvangen. Hij vertelde met enthousiasme, hoe de vluchtelingenopvang in Zaandam, waarbij de
Noorderkerk een grote rol speelde, was verlopen.
Prof. Dr. Hetty Zock, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar Geestelijke
Verzorging namens de VVP, sprak op dinsdag 28 november 2017 over slachtofferdenken en
klaagcultuur. “Hoe komt het dat er in een welvarend land als Nederland zoveel geklaagd wordt?”.
De laatste lezing van het seizoen op dinsdag 23 januari 2018 was in handen van ds. Henri Frölich,
predikant voor de VVP Noord-Holland, tevens part-time predikant in de Purmerkerkgemeente te
Purmerend. Het onderwerp voor zijn lezing was het boek “Liberaal Christendom”, waarin elf
auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven presenteren.
Tijdens alle lezingen was er gelegenheid tot discussie, waarvan veelvuldig gebruik werd gemaakt.
Leeskring.
Op dit moment is de leeskring nog in volle gang. In dit jaar (op 8 en 22 februari,
22 maart, 19 april en 3 mei 2018) is de leesgroep een samenwerking van de Kogerkerkgemeente
en de VVP Noord-Holland. De leiding is in handen van ds. Henri Frölich, ds. Margo Trapman en ds.
Bart Vijfvinkel. Besproken wordt het boek van Rabbi Jonathan Sacks “Niet in Gods Naam”, een
pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld.
Er nemen 10 belangstellenden aan de kring deel.
ZOZ

Landelijke vergadering VVP op 20 mei 2017.
Onze voorzitter bezocht op vrijdag 20 mei 2017 de landelijke vergadering in Vrijburg te
Amsterdam. Ook de landelijke VVP heeft zo haar zorgen over de financiën.
In de ochtend werd door Claartje Kruijf, predikante van de Dominicuskerk te Amsterdam, een
lezing gehouden naar aanleiding van haar boek “Leegte achter de dingen”.
Ontmoetingsdag, uitgaande van de landelijke VVP.
Op 4 november 2017 bezochten Diny en Bert Veneman en Henri Frölich in de Johanneskerk te
Amersfoort de ontmoetingsdag, die als thema had “De ontdekking van de Hemel”. Aan het woord
kwam o.a. Govert Schilling, sterrenkundige, met een lezing over de plaats van de mens in het
heelal. In de middaguren waren er in samenhang met het thema van de dag workshops van o.a.
Marian van Caspel, kunsthistorica, die aan de hand van afbeeldingen liet zien, hoe kunstenaars in
de afgelopen eeuwen de hemel hebben afgebeeld, Ton de Kok hield een lezing over : ”Wat is God,
wetenschappers en kunstenaars op zoek” en Rin Vastrick, in wiens workshop iedereen creatief aan
de slag kon.
De dag werd afgesloten met “hemels zingen” onder begeleiding van Hanna Rijken, musica en
theologe. De deelnemers kijken met plezier op deze dag terug.
Jaarvergadering VVP Noord-Holland.
Op 12 april 2018 woonden onze voorzitter en penningmeester de jaarvergadering van de VVP
Noord-Holland bij. Deze vond plaats in De witte huisjes tegenover het witte kerkje te Groet.
Naast de gebruikelijke onderdelen (notulen vorige vergadering, jaarverslag van het bestuur over
2017) deed Henri Frölich als predikant voor de VVP NH verslag van zijn werkzaamheden in 2017.
“VRIJZINNIG”, blad voor leden van de VVP.
Erik Jan Tillema, beleidsmedewerker van de VVP, gaat voor elke editie van VrijZinnig op bezoek bij
een plaatselijke vereniging en onderzoekt wat nu typisch vrijzinnig is. Voor deze eerste keer had
Erik Jan onze vereniging in de Zaanstreek uitgekozen. In de uitgave van maart jl. treft men de
weergave aan van het interview dat hij in januari 2018 hield met Diny Veneman, Marie Visser en
Hans Nieuwenhuizen.
Zincafé Kogerkerk, uitgaande van de hervormde gemeente van Koog aan de Zaan.
Op vrijdag 17 november 2017 stelde Hans Luiten, historicus en Turkijekenner, de actuele vraag aan
de orde “Begrijpen wij Turkije en de Turken nog?” Een niet gemakkelijk te beantwoorden vraag!
Op vrijdag 23 februari 2018 konden de toehoorders in gesprek gaan met de nieuwe burgemeester
van Zaanstad Jan Hamming, die sprak over “participatiesamenleving en tweedeling in de
maatschappij”.
Het zincafé mag zich verheugen in een aanzienlijk bezoekersaantal.
Kerkdiensten.
In de Kogerkerk zullen ook in 2018 enkele kerkdiensten door vrijzinnige predikanten worden
geleid.
Activiteiten komende seizoen.
Het bestuur heeft reeds enkele stappen ondernomen en zal dit nog verder uitbouwen. Uiteraard
zult u tijdig op de hoogte worden gebracht van wat u kunt verwachten.
21 april 2018
De secretaris.

