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Even bijpraten 
in gesprek met de voorzitter 
 
Beste mensen,  
 

Mag ik me even voorstellen? 
Ik ben André van West, getrouwd met Eveline en thans woonachtig in 
Franeker. We hebben twee zonen, een met gezin in Franeker en de andere met 
gezin in Denemarken. Ik ben al enige tijd gepensioneerd en was daarvoor bij 
diverse organisaties werkzaam als hoofd van de afdeling Personeel en 
organisatie. Vanuit een bedrijfskundige achtergrond heb ik me ingezet om de 
belangen van het personeel en die van de organisatie zo goed mogelijk met 
elkaar in evenwicht te brengen. Ik heb mijn werk met veel voldoening kunnen 
en mogen doen. In kerkelijk verband zijn wij vanaf ons huwelijk meelevende 
leden in de Hervormde Gemeenten geweest en hebben we diverse functies in 

de kerkenraden mogen vervullen. Ik hoop met die opgedane kennis en ervaringen een bijdrage te 
kunnen leveren aan de toekomst van de VVP.  Zowel wat de landelijke organisatie betreft als de VVP-
NH. 
 
Informeel afscheid van Conna Wardenaar als voorzitter 
Zoals u weet ben ik Conna Wardenaar als interim voorzitter opgevolgd. Van Conna hebben wij, kort 
na het ‘Event’ in Hoorn, waar zij een grote bijdrage aan heeft geleverd,  informeel afscheid genomen. 
Officieel zullen wij dat doen tijdens de jaarvergadering in maart 2019. Na twaalf intensieve jaren als 
voorzitter te hebben gefungeerd, was haar wens om met het daadwerkelijke voorzitterschap te 
stoppen. Wij zijn haar als bestuur en vereniging veel dank verschuldigd. Wij prijzen ons gelukkig dat 
zij zich bereid heeft verklaard nog bijdragen te leveren aan de Nieuwsbrief. 
 
De vrijzinnigheid in Nederland 
maakt een moeilijke tijd door. Dat geldt voor alle vrijzinnige groeperingen. Pogingen om vormen van 
samenwerking te onderzoeken zijn op landelijk niveau gestrand. Te veel willen vasthouden aan de 
eigen identiteit stond een ruimere samenwerking in de weg. Heel spijtig. Gelukkig vinden op lokaal 
niveau allerlei vormen van samenwerking plaats. Reden voor dankbaarheid. Ook in Noord-Holland 
zijn daar gelukkig voorbeelden van. 
 
De VVP-NL  
maakt een zorgelijke periode door. Intensieve discussies en onderzoeken hebben plaatsgevonden 
over de toekomst van de VVP in Nederland. Vorig jaar is er een gespreksnotitie besproken waarin 
zelfs tot opheffing van de VVP NL in zijn huidige vorm en in relatie tot de gewesten en afdelingen 
werd voorgesteld. Deze notitie is ingetrokken maar op het ogenblik wordt wederom naarstig 
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nagedacht als laatste poging over de toekomst. Slagen we er niet in een modus daarvoor te 
ontwikkelen, dan naderen we over een periode van ongeveer vijf  jaar het einde van de VVP.  
Voorshands blijft de hoop dat het tij te keren is. Daarvoor worden plannen ontwikkeld. De 
knelpunten, als gevolg van het gestaag teruglopende ledenaantal, zijn in het kort  
 financiële problemen en daardoor teruglopende verenigingsactiviteiten  
 moeizame of niet te vervullen bestuursfuncties om de noodzakelijke taken te   
 kunnen verrichten . 
Voorts werd de vraag opgeworpen of de redenen die hebben geleid tot het oprichten van de VVP 
(destijds VVH), door de gelegitimeerde positie die de VVP inmiddels binnen de PKN heeft, niet zijn 
achterhaald. 
 
VVP-NH 
In het land kampen we ongeveer met dezelfde problematiek. Dat geldt dus ook voor NH. Ook binnen 
ons bestuur ontstaan diverse vacatures. Inmiddels hebben we afscheid moeten nemen van Dirk 
Bankert, als secretaris en ds Liesbeth Baars, als theologisch adviseur. Om die redenen is ook binnen 
het bestuur van de VVP-NH de behoefte om ons te bezinnen op de toekomst. We zullen een eerste 
gedachtegang ontwikkelen en ons daarna spoedig verstaan met afgevaardigden van de afdelingen. 
 
Als eerste opdracht zullen wij ons richten op de vraag wat kunnen we c.q. moeten we doen om het tij 
in NH te keren? Die doelstelling zullen wij verwoorden. 
 
Persoonlijk  droom ik, hoop ik, dat we het grote landelijk succes van het boek Liberaal Christendom 
en de daarin verwoorde wijze van christen zijn in  deze eeuw kunnen verzilveren en kunnen 
omzetten naar een actieve liberale geloofsgemeenschap in NH. Een gemeenschap  
 -waarbij de liberale wijze van geloven ook jongeren weer gaat aanspreken;  
 -waarin meer leden  beschikbaar zijn om tot de besturen toe te treden;  

-waarin we geloofsgenoten kunnen bewegen lid te worden en de vreugde van dit     
  geloof te ervaren en  
-waarin sprake is van een levende gemeenschap, waarbij het liberale geloven en het  
  nadrukkelijk er-voor-elkaar-zijn en naar-elkaar-omzien, kenmerk is.  

 
Maar… we zullen eerst de gesprekken met elkaar moeten afwachten.  
We gaan er met enthousiasme aan beginnen. 
 
Tot slot 
Graag nodig ik u uit in de komende perioden uw gedachten de vrije loop te laten en  
de mogelijkheden die u ziet op een rijtje te zetten. Laat het ons weten. Al uw suggesties zullen wij in 
het bestuur en in de te vormen groepen bespreken. 
Ik hoop zelfs dat we in de jaarvergadering op donderdag 14 maart 2019 in de Purmerkerk een eerste 
verslag kunnen uitbrengen van de stand van zaken. 
Rest mij u van harte een goede tijd toe te wensen op weg naar Kerst met veel Licht voor u en de 
uwen en een goede start in het nieuwe Jaar.  
Een jaar met gezondheid, vreugde en wijsheid.  
 
André van West 
voorzitter VVP-NH a.i. 
 
 
 
 
 

 



Bijbelkring over Genesis 

In de Bijbelkring van Vrijburg in Amsterdam zijn we bij het begin begonnen Genesis. Inmiddels zijn we 
bij hoofdstuk 5. Tot mijn genoegen hanteren we de close reading techniek, waarbij elk woord in de 
tekst wordt geanalyseerd en vergeleken met de tekst in andere Bijbelvertalingen. 
Onder leiding van ds. Klaas Vos hebben we gelezen dat God de mens heeft geschapen en wel in twee 
varianten. In de vrijheid waarin we geschapen zijn de mens twee keuzes heeft te zijn zoals God 
hem/haar heeft bedoeld, of juist net het tegenovergestelde, dus òf Kaïn òf Abel. Maar zelfs in de lijn 
van de verkeerde keuze zit genade. Kaïn mag niet worden gewroken en in zijn lijn worden de vaders 
van de culturen geboren. 
 
Ik sla nu een heel stuk over en ga verder met Kain die zich vestigde in de plaats Nod. Heel 
opmerkelijk, want hij was gedoemd om te blijven zwerven. Wat blijkt nu? Nod heeft in het 
Hebreeuws te maken met het werkwoord zwerven. Hij had dus geen woonplaats. Wat dat betreft 
klopt het met de vloek die hij heeft te dragen.  
 
In het verhaal gaat het geslachtsregister verder en we zien dat in de vierde generatie er een Lamech, 
de man van de werpspies (lees: jager) wordt geboren, uit wie de stamvader van de veehoeders wordt 
geboren, te weten Jabal, terwijl bij zijn andere vrouw Jubal de stamvader van de citer en de fluit 
wordt geboren. Vervolgens wordt Tubal-Kain geboren de vader van de smeden van het brons en het 
ijzer. Zo gaat dat een tijdje door. Terwijl bij de geslachten de andere zonen en dochters anoniem 
blijven, wordt opeens de zuster van Tubal-Kain genoemd, namelijk Naäma.  
 
Je zou kunnen zeggen dat de lijn van Kaïn de “normale lijn“ is. Dat is onze natuur en steeds moet er 
daarom weer geroepen worden tot een nieuwe schepping van de mens zoals zij/hij moet zijn.  Zo’n 
nieuwe inzet is de lijn van Seth, de zoon van Adam en Eva die Abel moest vervangen. Daar ontstaat 
de lijn van Noach, Abraham, Izaäk, Jakob, Juda, Jozef, Israël en Jezus van Nazareth als laatste troef 
van God om de mensheid te redden. 
 
In een paar verzen wordt de gehele geschiedenis van de mensheid en de ontwikkeling genoemd. Van 
jagers,  het stenen tijdperk, naar het tijdperk van de agricultuur, het bronzen, ijzeren tijdperk. En 
waar eindigt deze reeks?  Bij de vrouw Naäma, waarom bij haar? Wij leerden dat met Naäma het 
element van de Liefde wordt ingebracht. Het begin was een vloek, maar het einde de Liefde en dan 
gaat het verhaal door. 
 
Ik probeer me voor te stellen hoe Genesis tot stand is gekomen. Het volk Israël zat in Babylon in 
ballingschap. Het kleine groepje geleerden die de verhalen van het volk Israël wilden optekenen om 
die niet verloren te laten gaan, moeten wel zeer wijs geweest zijn dat zij in een paar verzen het 
complete verhaal van de  mensheid hebben weten weer te geven. In onze tijd zijn archeologen, 
antropologen en andere wetenschappers eeuwenlang bezig de aarde af te schrapen en zich te 
verdiepen in de geschiedenis van de mensheid, terwijl het verhaal al in een paar verzen duizenden 
jaren bekend was. Behalve dat ik omval van verbazing  over zoveel wijsheid in dit eerste deel van de 
bijbel, heb ik ontdekt, samen met Klaas Vos en de andere leden van de Bijbelkring dat het verhaal in 
Genesis een en al bemoediging is. Het toont aan dat de geschiedenis gewoon doorgaat ondanks 
moord en vloek waarmee het verhaal begint. Veel betekenend is, dat het eindigt bij Naäma de Liefde.  
Deze bemoedigende boodschap wil ik graag het bestuur van Vrijburg, maar ook aan het Bestuur van 
de VVP-NH doorgeven bij mijn afscheid als bestuurslid. Het verhaal zal blijven gaan. 
Ik wens u allen veel wijsheid en moed. 

Conna Wardenaar 

 
 



Kerstmis is alleen maar hopen 
 
Kerstmis is alleen maar hopen 
eindeloze wegen lopen  
sterren geven niets meer aan - 
 
‘vrede’ is een woord gebleven 
is tot poëzie verheven, 
wordt als proza niet verstaan. 
 
Koningen zijn afgetreden, 
herders zijn een stuk verleden 
slechts de kerstboom blijft nog staan, 
 
maar het Kind, dat wij verlangen 
frustreert nauw’lijks onze plannen 
want die komen toch vooraan. 
 
Kunnen wij nog vrede maken? 
is er iets, dat ons kan raken 
zodat wij naar Beth’lem gaan? 
 
Moeten wij niet hoop vergaren 
dat er vrede komt voor jaren 
en minder mensen ondergaan? 
 
Dat er voedsel wordt gevlogen 
en dat mensen niet gedogen 
dat de honger blijft bestaan! 
 
Kerstmis is alleen nog hopen, 
dat mensen uit de pas gaan lopen 
en dat vrede wordt gedaan. 
 
Uit het boekje: ‘Vliegen als een vogel, vrijzinnige gedachten en gedichten’ van D.A. Werner 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noord-Holland in opschudding!                

Check uw kijk op het leven 
Ontdek waar u levensbeschouwelijk voor staat        
                                                                                                                                  
Op 1 september 2018 werd in Hoorn in het Foreestenhuis de bijeenkomst gehouden voor Vrijzinnig 
Noord-Holland. Deze keer niet een ontmoetingsdag alleen voor de VVP Noord-Holland, maar voor 
alle Vrijzinnige groeperingen zoals Remonstrant en Doopsgezind, en ook voor iedereen die zich 

aangetrokken voelt tot het vrijzinnig gedachtegoed. Op 
de plaats van bestemming aangekomen werden we 
verwelkomd met koffie en waren er heel veel 
enthousiaste begroetingen. De Driemastergemeente 
van Den Helder was met vijf personen 
vertegenwoordigd. Om 11 uur werd de dag geopend 
door ds. Henri Frölich. De voorzitster van de VVP, 
Conna Wardenaar, die aan haar laatste jaar bezig is, 
sprak nog een woordje en stelde haar opvolger André 
van West voor. Als openingslied zongen we Vrede voor 
jou hierheen gekomen.                                                                                                                                 
Vervolgens trad voor ons op Het Zangkasteel. Een a 

capella formatie van vier jonge mucici: sopraan, alt, tenor en bas, die prachtige liederen ten gehore 
brachten. Zij deden dit gedurende de hele dag tussen alle onderdelen door. Een genot om naar te 
luisteren. Hierna was het woord aan André Droogers, emeritus hoogleraar culturele antropologie in 
het bijzonder religieuze en symbolische antropologie. Hij is als vriend actief in de Doopsgezinde 
Gemeente Zeist. Zijn inleiding was naar aanleiding van zijn in 2017 verschenen boek Kieswijzer 
levensbeschouwing. Nu werd het tijd voor de eerste gang van de maaltijd want we werden niet 
alleen geestelijk maar ook lichamelijk gesterkt. We konden allemaal het eerste voorgerecht halen, 
een heerlijk pasteitje, waarna we ons in van te voren aangegeven groepen verdeelden om naar 
aanleiding van vragen over levensbeschouwing van gedachten te wisselen. Na iedere gang waren er 
weer nieuwe vragen om over te praten. De volgende 
gangen bestonden uit soep, een uitstekend en 
uitgebreide broodmaaltijd en een vruchtentoetje. Het 
weer was uitstekend, zodat menigeen zijn broodje 
nuttigde in de mooie tuin achter het Foreestenhuis. Veel 
te snel kwam er een einde aan deze goed 
georganiseerde dag. De mensen van de organisatie 
verdienen een pluim voor het vele werk wat zij hebben 
verricht om deze dag tot een succes te maken. Wij uit 
Den Helder gingen in ieder geval met een voldaan 
gevoel naar huis. En wellicht kunnen we in eigen kring 
nog eens over een en ander na praten.  
                                           
Ans Koorn  
  
Foto’s: 
Het statige Foreestenhuis aan het Grote Oost. 
Station Hoorn. In verband met te verwachten parkeerproblemen waren we met de trein naar Hoorn 
gereisd. (Foto's Leo Huisman) 

 

 



Op bezoek  

Onder de noemer ‘Op bezoek’ neem ik een kijkje bij een bijeenkomst van een van de organisaties die 
genoemd worden in het jaarboekje van de VVP NH. Op dinsdag 13 november bezoek ik de 
Muziekavond met liederen van Huub Oosterhuis in de Protestantse kerk in Wognum, het huisadres 
voor de vieringen en andere activiteiten van de West-Friese Ekklesia. Geanne van Soelen zingt, Dick 
Grasman begeleidt haar op piano en de liederen worden toegelicht door Kees Kok. 
 

Bij binnenkomst krijgen alle bezoekers een boekje met de 
teksten van de te zingen liederen. Het programma is opgedeeld 
in vijf thema’s: licht, Bijbel, gerechtigheid, gezien-gekend-
gedragen en visioen. Bij ieder thema horen drie liederen. 
Geanne is een jonge zangeres, zij zingt op een invoelende en 
doorleefde manier. Haar stem is glashelder en ze wordt 
uitstekend begeleid door Dick. Hij tilt de liederen op door eigen 
interpretaties en wendingen. Mooi is de uitleg van Kees Kok. 
Die brengt rust in het geheel en geeft een extra dimensie aan 
de woorden. Af en toe citeert Kees uit de nieuwe bundel van 
Oosterhuis (een overzicht van zijn hele werk) of hij leest enkele 
kernachtige regels uit de liederen voor. Een paar voorbeelden. 
Over licht: een onzichtbaar weefsel over de afgrond 
gespannen. Over gerechtigheid: de roep om gerechtigheid 
klinkt van Genesis tot de Apocalyps, ontketen in ons een 
nieuwe mens, een nieuwe tijd. En over visioen: oude teksten 

tot leven wekken, herschikken, opbreken, laten stromen. Plezierig is dat er ook met Geanne 
meegezongen mag worden. Wanneer een lied drie coupletten heeft, kan een ieder het derde couplet 
meezingen. Het laatste lied De steppe zal bloeien wordt door alle aanwezigen staand vertolkt. Een 
krachtig einde van een prachtige avond. 
 
Ina Slot 

 

Dit ene weten wij 

Dit ene weten wij en aan dit één 
houden wij ons vast in de duistere uren: 
er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 

Henriëtte Roland Holst-van der Schalk 
Op muziek gezet door Mariëtte Harinck 
 

 
Vooraankondiging: de jaarvergadering van de VVP Noord-Holland vindt plaats op donderdag 14 
maart 2019 in de Purmerkerk te Purmerend.  
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