BELEID Vrijzinnig Heerde en omgeving
Missie
Voor al dan niet kerkelijk gebondenen, wil Vrijzinnig Heerde en omgeving een platform zijn waar men in
een open, tolerante sfeer tot gesprekken over levensbeschouwelijke en religieuze onderwerpen kan komen.
Respect voor andere meningen staat daarbij voorop.
Vrijzinnig Heerde en omgeving ziet zichzelf staan in de traditie van het vrijzinnig protestantisme en het
religieus humanisme. Zij staat open voor alle gezindten. Het vrijzinnig gedachtegoed probeert zij te
verspreiden en opnieuw vorm te geven in wekelijkse kerkdiensten – in een nauw samenwerkingsverband
met Vrijzinnig Hattem en omgeving, met eigen voorganger en gastpredikanten – met lezingen, in
gespreksgroepen en via een winterprogramma dat lezingen en studiekringen omvat.
Vrijzinnig Heerde en omgeving wil een ontmoetingsplaats zijn op religieus gebied voor mensen, al dan niet
lid van een kerkgenootschap.
Zij kent geen dogma’s (vaste leerstellingen of geloofswaarden), die men moet onderschrijven om lid te
kunnen worden.
We zijn geen kerkgenootschap in de gangbare zin van het woord, maar een vereniging die alle ruimte biedt
voor gedachtewisseling, bezinning en discussie over de diepere wortels van het bestaan en alle vragen die
daardoor in de mensen worden opgeroepen. Wat de leden gemeenschappelijk hebben is interesse voor en
betrokkenheid bij religie en spiritualiteit in de ruimste betekenis. Ook geeft zij vorm aan gemeenschapszin
tussen de leden onderling, door middel van zorg en aandacht voor elkaar.
Iedereen die behoefte heeft om met anderen van gedachten te wisselen over zaken op religieus gebied is
van harte welkom; als lid, als begunstiger/vriend of als gast. Het lidmaatschap staat voor iedereen zonder
voorwaarden vooraf open.
Ledenstand 2016
Het aantal leden per 31 december 2016 bedroeg 40.
Doelstelling
Vrijzinnig Heerde en omgeving stelt zich tot doel ook in de komende jaren in Heerde en omgeving het
vrijzinnig gedachtegoed uit te dragen. Wij willen kerkdiensten blijven houden voor onze eigen leden, leden
van omliggende afdelingen, belangstellenden, mensen die op zoek zijn naar een ander kerkelijk ‘onderdak’.
In deze diensten gaat het in de eerste plaats om de exegese. Wij willen vanuit onze geloofsgemeenschap
mensen ondersteunen en begeleiden in hun zoektocht naar een zinvol en vreedzaam leven. Mensen moeten
zich bij ons thuis voelen. We streven naar een actievere benadering van nieuwe en potentiële leden.
Inventarisatie
We hebben een eigen predikant, die ook het pastoraat verzorgd.
We hebben een bestuur dat bestaat uit 4 personen; te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en
een bestuurslid dat zich bezig houdt met de communicatie.
De vergaderingen worden altijd bijgewoond door de predikant en verlopen in een open sfeer en goede
harmonie.
Naast het bestuur is er een werkgroep, die de dagelijkse gang van zaken in de vereniging ondersteunt.
We hebben samen met de afdeling Vrijzinnig Hattem en omgeving een activiteitencommissie, die de
activiteiten voor het winterseizoen voorbereidt, het programma samenstelt, de sprekers, cursusleiders
benadert, zorgt dat de zaal in orde is, zorgt dat er op brede schaal informatie over onze activiteiten
verspreid wordt.
Er zijn goede contacten met de Lokale Omroep Heerde. Drie keer per jaar wordt een dienst vanuit onze
kerk op zondag uitgezonden. Ook op die manier hopen we mensen in Heerde en omgeving te bereiken, die
onze diensten en de activiteiten van onze geloofsgemeenschap nog niet kennen.
We hebben een eigen jonge organist, die zowel de diensten in Heerde als in Hattem muzikaal begeleidt.
Onze communicatie verloopt via onze een eigen website, die in 2014 geheel vernieuwd is, via een digitale
Nieuwsbrief en via ons contact blad “Twee luik”, dat 6x per jaar verschijnt.
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Financieel overzicht 2015

Contributies
Collecten
Giften
Interest
Exploitatie

7.205,00
2.675,48
1.026,30
929,85
2.211,79

Subsidie
Coll. t.b.v. derden
Opbrengst lezingen
Nadelig Expl. Saldo

4.000,00
816,17
201,00
130,74

Personeel
Gastpred. en organisten
Bloemen, attenties
Afd.Activiteiten
Exploitatie
Afdracht
contributies
Coll. t.b.v. derden

19.196,33

INKOMSTEN

UITGAVEN
7.562,88
2.704,84
99,62
854,57
6.287,42
1.160,00
527,00

19.196,33

Begroting 2016

UITGAVEN

Contributies

7.100,00

Personeel

7.500,00

Collecten
Giften
Interest
Exploitatie
Subsidie
Nadelig expl. saldo

2.500,00
1.650,00
250,00
2.500,00
2.000,00
5.000,00

Gastpred. en organisten
Bloemen, attenties
Afdelingsact.
Exploitatie
Afdracht contr.
Adm., diversen

3.000,00
150,00
1.000,00
7.500,00
1.350,00
500,00

21.000,00

21.000,00

