
Jaarverslag over het verenigingsjaar 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. 
 
Het verenigingsjaar 2018 was voor de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap “Onze 
Roeping Getrouw” een goed jaar. 
 
 
In het jaar 2018 heeft onze voorganger ds. Hartogsveld in goede samenwerking met 
anderen nieuwe impulsen gegeven om de naamsbekendheid van onze 
Geloofsgemeenschap te vergroten. Hierbij denken wij aan “The puzzle of Life” wat 
een groot succes blijkt te zijn. 
 
 
De PR/ liturgiecommissie is enthousiast bezig geweest. Op zaterdag 24 februari 
konden wij genieten van een heerlijke stamppottenavond. Op 15 maart hebben we 
genoten van een spannende bingo-avond. Het kinderpaasfeest op 31 maart is echt 
een mooi gebeuren geweest voor de kinderen. De statutaire ledenvergadering viel dit 
jaar op 5 april. De financiën en onze relatie met de NPB zijn uitgebreid aan de orde 
gekomen. Op  zaterdag  1 september  zijn we het nieuwe seizoen begonnen met een 
uitgebreide barbecue. We waren weer present met een eigen kraam op de Late 
Summer Fair van 8 september. Blijft de vraag of we mee moeten blijven doen aan de 
Late Summer Fair. Onze website is uitgebreid met Facebook. Er vinden online mooie 
discussies plaats. Het O.R.G. shirt wordt  slechts  door enkele leden gedragen maar 
de verkoop moet nog wat gestimuleerd worden! 
De commissie is 4 keer bijeen geweest. Huidige samenstelling van het bestuur 
van de commissie: Japke Haeser, Ria van Leeuwen, ds. Hartogsveld en Yvonne 
v.d. Waal. De PR/liturgiecommissie heeft zich tot taak gesteld om bij alle activiteiten 
de naamsbekendheid van onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te vergroten! 
 
 
Ook de normale activiteiten gingen gewoon door. 
Iedere zondag was er een dienst in ons kerkgebouw waarin ds. Hartogsveld (17 
maal) of een gastpredikant voorgingen. Ook in 2017 ging onze eigen voorganger 
voor op de hoogtijdagen: Witte donderdag, Pasen, Pinksteren, oogstdienst, 
herdenking der overledenen, 2 avondmaalsdiensten en de kerstnachtdienst. Ook dit 
jaar werd na de kerstnachtdienst warme chocolademelk en kerstbrood genuttigd. In 
de maanden juni, juli en augustus waren er weer de combidiensten met onze 
geloofsgenoten uit Hardinxveld-Giessendam. 
De provinciale ontmoetingsdag vond plaats in Naaldwijk op 26 augustus. De 
streekdag was dit jaar  op 1 oktober in Alblasserdam. Een sfeervol gebeuren met 
onze geloofsgenoten uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
 
 
Het kinderkerstfeest vond plaats op 23 december. 
Dit jaar opnieuw met veel creativiteit voor de kinderen. Ze mochten zelf een 
kerststukje maken! Dit alles in een ontspannen sfeer die aan vroegere tijden deed 
denken. De kerkzaal zat niet helemaal vol maar de  prachtige kerstboom met de 
grote kaarsen zorgde voor een mooie sfeer en  alle kinderen kregen een surprise 
mee naar huis. Kortom, een geslaagd feest. 
 
 



Gemeenteavonden in 2018.  
Donderdag 8 februari hebben wij genoten van een cabaretvoorstelling met Kees 
Posthumus. Donderdag 15 maart een mooie Bingo-avond. Donderdag 5 april vond 
de Statutaire Ledenvergadering plaats. Op 22 november 2018 hebben wij ons 
gebogen over de begroting 2018. 
 
 
Bloemen in de dienst. 
Niet elke zondag staat er een boeket in de kerk. Uit economische motieven kijkt het 
bestuur of de noodzaak voor een bloemenattentie nodig is .Sinds november 2018 
hebben wij een overeenkomst gesloten met bloemenzaak “Mostert” op het 
Winklerplein. De voorzitter zorgt voor de bloemen en houdt de bloemenkas bij. 
 
 
Wij zingen uitsluitend uit Het Nieuwe Liedboek.  
Tijdens het winterseizoen is Jan van Heteren onze vaste organist. Hij is er vanaf 1 
oktober t/m 30 april. Tijdens de zomermaanden zoeken we naar invalorganisten. We 
doen dan een beroep op mevr. Anja Breedijk en mevr. Martine v.d. Meiden. Dat geeft 
geen enkel probleem. Op zondag 30  december heeft Jan van Heteren afscheid 
genomen als organist bij  “Onze Roeping Getrouw”. 
 
 
Het Bestuur vergaderde in 2017  zes maal. 
Ds. Hartogsveld woonde alle bestuursvergaderingen bij. Op 31 december was het 
Bestuur als volgt samengesteld: 
C.A. van der Graaf   voorzitter 
N.Timmer -  de Waard  secretaresse 
S. Tromp - Leeuwestein  penningmeester 
J.J. van Leeuwen   lid 
Y. Stuy - v.d. Waal   lid 
 
 
Het kerkblad verscheen in 2017 vijf maal. 
De redactie bestond uit de heren van der Graaf en van Gelder. Het kerkblad blijft de 
voornaamste informatiebron voor onze leden over de activiteiten van onze 
geloofsgemeenschap. Het streven om het kerkblad naast een informatief ook een 
opiniërend karakter te geven wordt nog steeds nagestreefd, maar het kost toch enige 
moeite. Op deze manier hoopt de redactie de leden op de hoogte te houden van wat 
er op kerkelijk terrein en wel speciaal op vrijzinnig terrein speelt. 
Ook de eigen website www. onzeroepinggetrouw.nl  speelt een belangrijke rol in 
de informatievoorziening over onze eigen geloofsgemeenschap. Op deze website is 
o.a. de integrale weergave van het kerkblad te vinden. Dhr. Van Meeteren houdt als 
webmaster de site nauwgezet bij. De website is een venster naar buiten. Mensen die 
geen binding hebben met de vrijzinnige geloofsgemeenschap, kunnen d.m.v. onze 
website toch informatie verwerven over wat een vrijzinnige geloofsgemeenschap is, 
voorstaat en doet. De website is intussen uitgebreid met Facebook. 
Voor de interne communicatie dienden verder de mededelingen voor de kerkdienst, 
het prikbord in de hal van de kerk en het schoolbord. Van een aantal leden 
beschikken we over een e-mailadres. Indien nodig kunnen we hen ook tussentijds 
informeren over onze activiteiten. 



Het kerkgebouw eist goed onderhoud.  
Het interieur van de kerkzaal heeft een moderne uitstraling gekregen. Het 
tuinonderhoud en het beheer van het gebouw berust nu volledig bij ons bestuurslid, 
dhr Hans van Leeuwen. Hij heeft nu de functie van Beheerder Gebouw. Dhr. Jos 
Breedveld heeft de zorg voor de tuin aan de trapzijde op zich genomen. 
 
 
“Onze Roeping Getrouw” participeert in de Interkerkelijke Diaconale 
Commissie. 
Dhr. Hans van Leeuwen is onze vertegenwoordigster in deze commissie. 
 
 
De dameskring blijft een bloeiende groep van bevlogen dames.De dameskring is 
een zeer zelfstandig onderdeel van onze geloofsgemeenschap. Deze dames hoef je 
niets wijs te maken want zij regelen zelf hun eigen zaakjes wel en dat is natuurlijk 
heel prettig. 
Door hun uitgebreide bijdragen aan het kerkblad blijven we op de hoogte van hun 
wel en wee. In 2018 kwamen de dames 8 maal bij elkaar. Dit alles onder de 
bekwame leiding van de voorzitter, mevr. Riet v.d. Heuvel. Het uitgebreide verslag 
2018 van de Dameskring is als bijlage toegevoegd. 
 
 
De huiskamerkring groeit en bloeit als nooit tevoren. Het ledental van de 
huiskamerkring is vrij stabiel en de avonden worden gehouden bij een van de leden 
thuis. In 2018 kwam de kring  slechts enkele malen bijeen. Alle avonden zijn erg 
goed bezocht met een gemiddelde opkomst van 12 deelnemers. Soms 11 maar een 
paar keer zelfs 14. Diverse onderwerpen komen aan de orde. 
 
 

In 2017 hebben wij 4  leden  door overlijden verloren. Hoewel het ledental is 

gedaald blijven we een actieve en levendige geloofsgemeenschap  Nieuwe en vooral 
jonge leden zijn welkom om de continuïteit van “Onze Roeping Getrouw” te 
waarborgen.  
 
 
Terugblikkend mogen we vaststellen dat 2018 een goed jaar is geweest voor onze 
Geloofsgemeenschap met nieuwe en frisse ideeën die door creatieve mensen  zijn 
ontvouwd. 
 
 
 
Samengesteld namens het bestuur door 
 
 
C.A. van der Graaf, voorzitter 
 
Vastgesteld en goedgekeurd tijdens de ledenvergadering van 4 april 2019. 
 
 
 N. de Waard secretaris   C.A. van der Graaf, voorzitter 


