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Vrijzinnigen Heerde  

Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu 
 

 

JAARVERSLAG 2018 

 

 In het jaar 2018 vonden in Heerde 28 vieringen plaats, waarvan vijftien onder leiding van onze eigen 
voorganger, Ineke Adriaansz.  

 Via Radio 794 werden de diensten van zondag 11 februari (Ineke Adriaansz) en 2 december  
(drs. L.C. Bulens) vanuit onze kerk uitgezonden.  

 Op donderdag 22 maart 2018 vond de algemene ledenvergadering plaats.  

 De gespreksmiddagen, op maandag, stonden onder leiding van Ineke Adriaansz. Onderwerpen: Karen 
Armstrong, Compassie en Yuval Noah Harari, Homo Deus.  

 Werkgroep Dienstenbegeleiding. De werkgroep begeleidt de diensten, zorgt voor ontvangst van de 
voorganger en voor koffie en thee na afloop van de viering. Ook zorgt de werkgroep voor de versiering van 
de kerk tijdens de kerstperiode.  

 Activiteitencommissie. In het jaar 2018 liep de laatste activiteit uit ons innovatieprogramma HULP nog 
door. Op 25 januari werd ’s avonds de film van Bethe Forrer, Tony, slaafvrije chocola vertoond. Op 8 
november spraken we samen over ‘Voltooid leven’ onder leiding van Ineke Adriaansz.  

 AVG. In mei trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Ook onze 
geloofsgemeenschap heeft hiermee te maken. We ontvingen voldoende informatie en de door de 
landelijke organisatie gegeven workshop over de AVG is door ons bijgewoond. De Privacyverklaring van 
onze afdeling is te vinden op de website.  
 

 Bijzondere activiteiten 
– Jubileum orgel. Dit jaar was het 75 jaar geleden dat ons huidige kerkorgel in gebruik was genomen. Ter 
gelegenheid daarvan gaf de Heerder organist Henk van der Maten op 13 januari een orgelconcert. Hij liet 
horen welke de mogelijkheden zijn van ons toch vrij kleine orgel. 
– Open kerk in de stille week. In de week voor Pasen hebben we de kerk opengesteld van donderdag 29 
t/m zaterdag 31 maart van 12.00 tot 17.00 uur. Belangstellenden konden binnen lopen om een kijkje te 
nemen. Er was koffie, thee en een chocolade-eitje, er hing werk van de Fotoclub uit Heerde en Ineke 
Adriaansz en bestuursleden waren aanwezig voor een praatje. Op donderdagavond, de avond van witte 
donderdag, deelden we brood en wijn. Op zaterdagmiddag was er een concertje met de heren Magré en 
Vermeer. Op zondag volgde de Paasviering. 
– Op zondag 1 april, Eerste Paasdag, werd de nieuwe Paaskaars zingend de kerk binnengedragen door 
onze voorganger, Ineke Adriaansz. De Paaskaars 2017 kon worden aangeboden aan de heer en mevrouw 
Huisman. 
– Themadienst op 12 augustus. Deze viering werd ingevuld door pastor Peter Osendarp. Onderwerp was 
de encycliek van paus Franciscus over de schepping, de aarde, Laudato Si. Het onderwerp is op een actuele 
manier ter sprake gekomen. Er waren wat nieuwe gezichten in de kerk. Vooraf voldoende pr. 
– Op 2 december werkten we mee aan de schrijfactie van Amnesty International, na afloop van de viering.  
– Collectes goede doelen eind van het kwartaal: 1e kwartaal (25 maart): Oxfam Novib, 2e kwartaal (17 juni): 
ZOA, 3e kwartaal (23 september): Artsen zonder grenzen (Rohingya’s), 4e kwartaal (25 december) Stichting 
Nieuwe Horizon. 
– Uitleenboekentafel. Het bestuur kreeg het voorstel onderling boeken, die indruk hebben gemaakt, aan 
elkaar uit te lenen. Hiertoe is een plekje vrij gemaakt op de koffietafel achterin de kerk. Er ligt een 
schriftje, waarin genoteerd kan worden welk boek geleend is en weer is teruggebracht. 
– De traditionele Adventswijding was dit jaar op donderdag 20 december. De werkgroep had gezorgd voor 
een sfeervolle aankleding van de kerk en de hartelijke ontvangst van de gasten. Na afloop was er de 
traditionele glühwein of vruchtensap en bleef menigeen nog gezellig een tijdje napraten. 
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– De Kerstdienst op eerste Kerstdag, 25 december, werd goed bezocht. Ineke Adriaansz, leidde de dienst. 
Traditiegetrouw speelde Jurre van Egteren uit Epe. 
– De gewone en de extra activiteiten vragen veel tijd, inzet, inventiviteit en zeker ook organisatietalent. 
Wij vormen maar een kleine groep, dus we moeten vaak een beroep doen op dezelfde mensen. Toch komt 
alles altijd rond, zoals we het ons hebben voorgesteld. Veel dank aan onze enthousiaste vrijwilligers. 
 

 Onderhoud kerk 
– We hebben een mooi kerkje aan de Julianalaan, cultureel erfgoed. Het onderhoud ervan vormt voor het 
bestuur een flinke kostenpost. Dit jaar zijn er kleine schilderwerken verricht en moest het hout dat verrot 
was in de dakgoten vervangen worden. Het orgel vroeg onderhoud. De cv-ketel dient vervangen te worden 
en in het kader daarvan zouden kleine aanpassingen in het keukentje dienen plaats te vinden. Deze 
werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2019.  
 

 PR en informatie 
– Ook dit jaar is door onze webmaster weer de nodige tijd besteed aan het onderhouden en up-to-date 
houden van onze website. Naast de website hebben we een Facebookpagina en een Twitteraccount. 
– In 2018 is onze voorganger Ineke Adriaansz doorgegaan met haar gestarte eigen vlog, een video weblog, 
te vinden op de website van www.vrijzinnigen-heerde.nl. 
– Leden en belangstellenden met een e-mailadres ontvangen met enige regelmaat informatie van ons of 
een flyer over een a.s. activiteit.  
– Het regionale blad De Schaapskooi plaatst doorgaans de informatie over komende bijzondere activiteiten 
en lezingen. Ook de andere regionale pers ontvangt persberichten.  
– Tweeluik is de gezamenlijke uitgave van de beide afdelingen Hattem en Heerde e.o. We ontvingen dit 
jaar tot ons plezier veel extra kopij. 
 

 Hoofdbestuur Vrijzinnigen Nederland 
De Algemene Vergadering op 21 april, het regionaal overleg op 1 maart in Apeldoorn en de AV op 24 
november in Hilversum werden bijgewoond door vertegenwoordigers van onze geloofsgemeenschap. 
Omzien/Pastoraat. In mei ontvingen de leden vanuit de landelijke organisatie het blad Omzien, gewijd aan 
het onderzoek naar de toekomst van het vrijzinnig pastoraat door Froukje Pitstra.  


