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Doel
Het beleidsplan stelt zich ten doel de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling
Varsseveld e.o. een open, vrijzinnige geloofsgemeenschap te laten zijn met behoud van
verworvenheden. Het wil voortbouwen op eerdere, richtinggevende en door de afdeling
goedgekeurd beleid.

De huidige situatie
De NPB afdeling Varsseveld e.o. kent (juni 2013) ongeveer 500 leden en is daarmee landelijk
gezien de grootste afdeling. De afdelingen Dinxperlo (2007), Aalten/Winterswijk (2009) en
Zelhem (2012) zijn met Varsseveld gefuseerd. Er zijn er circa 30 vrienden.
De afdeling heeft een fulltime voorganger/pastoraal werker en daarnaast een parttime
pastoraal werker voor de wijk Zelhem. Sinds 2011 beschikt de afdeling in Varsseveld over
een geheel vernieuwd Vrijzinnig Centrum De Eendracht met kerkzaal, verenigingszaal en
meerdere vergaderruimtes. De dagelijkse gang van zaken is in handen van de beheerder en
vrijwilligers. Er is een horecavergunning.

Visie
De afdeling Varsseveld e.o. wil op een niet-dogmatische manier vrijzinnigheid uitdragen en
aansluiten bij de behoefte aan zingeving. Inhoudelijk voelt de afdeling zich verbonden met het
(religieus) humanisme en het vrijzinnig christelijk denken en geloven. Zij wil aan alle
mensen, ongeacht cultuur, geaardheid of religieuze achtergrond, een open huis bieden waarin
betrokkenheid bij elkaar en bij de maatschappij tot uiting komen.
Bij de oprichting van de landelijke NPB in 1870, waar de afdeling Varsseveld als autonome
afdeling onderdeel van uitmaakt, was het ideaal een vereniging waar alle vrijzinnigen zich
thuis zouden voelen. De landelijke vereniging heeft altijd uitgesproken geen kerk te zijn en
open te staan voor niet-kerkelijken. Het doel was en is het vrijzinnig religieus leven en denken
te bevorderen binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Het werkgebied is de zuidoostelijke
Achterhoek. Op termijn valt te overwegen om de naam daarbij aan te passen.
Vandaag is de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB een landelijk verband van lokale open
levensbeschouwelijke gemeenschappen die ontmoetingsplaatsen willen zijn voor
verwondering over het bestaan, religieuze ervaringen, bewustwording en inspiratie.
Vrijzinnig betekent voor ons samen kritisch en geëngageerd denken over spiritualiteit en
levensbeschouwing. In dit klimaat wegen vragen zwaarder dan antwoorden.
Nadruk op de groep vanaf 35 jaar, waar vragen over religie en spiritualiteit vorm beginnen te
krijgen, ligt voor de hand. We communiceren die insteek duidelijk zonder de jeugd uit het oog
te verliezen.

Hoofdlijnen van beleid van de afdeling Varsseveld e.o.
Maandblad en website
Het maandblad de Eendracht is een vaste waarde voor leden en vrienden van onze
geloofsgemeenschap. Via de website www.vrijzinnigenvarsseveld.nl worden alle
belangstellenden op de hoogte gehouden van activiteiten en bijzonderheden. De website is uit
te breiden met een ‘blog’ van de voorganger. Sociale media zijn onontbeerlijk voor de
toekomst. Velen die onbekend zijn met de NPB zijn ermee te bereiken. Het beheer ervan dient
zorgvuldig te gebeuren, want deze moderne media hebben een groot bereik.

PR en promotie
Leden en niet-leden krijgen de culturele activiteiten aangeboden via het e-mailbestand van
geïnteresseerden. Naast persberichten in lokale en regionale bladen bieden ook de website en
de sociale media handvatten. Eigen promotiemateriaal in drukvorm kan Varsseveld e.o.
verder onder de aandacht brengen. Een eerste kennismaking met onze geloofsgemeenschap
via culturele activiteiten kan zorgen voor instroom van leden en vrienden.

Activiteiten voor jongeren
De zondagsschool voor 6-12 jarigen draait goed. Het levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
door geloofsgemeenschappen op basisscholen wordt tot de zomer van 2014 gefinancierd door
de rijksoverheid. Het wordt vanuit de afdeling Varsseveld e.o. verzorgd op een aantal
openbare basisscholen binnen ons werkgebied door een daartoe door de NPB gevraagde
docent en de pastoraal werker van de wijk Zelhem. Het voornemen is dit voort te zetten.
Het aanbieden aan jongeren van levensbeschouwelijke activiteiten kan zorgen voor een
structurele kennismaking met de NPB. Het is goed de behoefte aan deze vormende
activiteiten te peilen. Vanuit ouders kan er meer stimulans komen, maar ook de jongeren zelf
moeten nauw bij de inhoud van het aanbod worden betrokken. De jeugdclub kan een podium
zijn om met elkaar te spreken over thema’s die in de wereld van school en vriendengroepen
minder aanslaan. Een samenwerking met Café Cult biedt mogelijk perspectieven.

Inhoud vieringen
De vieringen met koffie na, drie keer per maand op zondagochtend in Varsseveld, zijn een
vaste waarde in onze afdeling. Sinds de fusie met de afdeling Zelhem komen daar gedurende
het winterseizoen op de eerste zondag van de maand de lezingen van de Balansgroep bij.
Deze lezingen hebben zich inmiddels een vaste plek verworven.
Gestreefd wordt naar 14 keer per jaar een traditionele viering, 8 keer een gezinsviering en 23
keer een alternatieve viering, bijvoorbeeld thema- en bezinningsdiensten en vieringen met
gastvoorgangers. Bij de gezinsvieringen zijn de zondagsschool, ouders met kinderen en/of
jongeren betrokken.

Culturele activiteiten
Verdieping van het vrijzinnige gedachtegoed kan bij uitstek via culturele activiteiten.
Lezingen en gesprekskringen zijn daarvoor prima mogelijkheden. Themagerichte
bijeenkomsten (bijvoorbeeld over rouwverwerking) bieden ook kansen. De activiteiten zijn
ook toegankelijk voor niet-leden. Hetzelfde geldt voor Café Cult, dat in principe gratis is.
Naast het vertonen van films is er met een lezingenprogramma dat aansluit bij de seizoenen en
kalendergerelateerde onderwerpen uit religie en politiek mogelijk een breder publiek aan te
spreken. Voor de verschillende doelgroepen in de afdeling dient er door het kalenderjaar heen
een aanbod te zijn dat zich richt op spiritualiteit. 2 à 3 keer per jaar een cultureel inspirerende
(zon)dag uit voor jong en oud lijkt potentieel een sterk verbindende factor.

Pastoraat
Regelmatig bezoek aan leden is één van de hoofdtaken voor de pastorale werkers. De
bezoekgroep is een belangrijke ondersteuning van het pastorale werk c.q. geestelijke
begeleiding. Het pastoraat-op-maat speelt tegen vergoeding dan wel een vrije gift naar
draagkracht in op pastorale behoeftes van niet-leden. Onze voorganger(s) en pastoraal
werker(s) kunnen daarin met hun ervaring een belangrijke rol spelen. Dat kan de
betrokkenheid bij de NPB vergroten..

Alternatieve vormen van lidmaatschap
Rondom de leden bevindt zich een grote groep betrokkenen die hun affiniteit met de NPB niet
omzetten in een lidmaatschap. Een lichtere vorm van verbondenheid kan deze groep mogelijk
over de drempel helpen. Op termijn kan dat uitmonden in een lidmaatschap. De mogelijkheid
vriend van de NPB te worden is inmiddels in onze afdeling geïntroduceerd. Vrienden hebben
geen stemrecht en geen recht op gratis pastorale zorg. Een vriend ontvangt voor zijn of haar
bijdrage ons maandblad de Eendracht en heeft reductie op de toegang bij lezingen.

Alternatieve verdienmodellen
Het gebouw De Eendracht is (in eerste instantie voor leden) tegen vergoeding open te stellen
voor jubilea, verjaardagen e.d. mits deze passen binnen de horecavergunning.
De komende beleidsperiode is nader onderzoek gewenst naar tarieven voor rouw- en
trouwvieringen voor leden en naar een stimulans voor vrienden om lid te worden.

Samenwerking
De NPB afd. Varsseveld e.o. is lid van de Raad van Kerken Oude IJsselstreek en de
oecumenische werkgroep in Varsseveld. We zien deze vormen van samenwerking als positief,
mits het vrijzinnige geluid daarin voldoende tot zijn recht komt. Onderzocht kan worden of
aansluiting bij andere hedendaagse levensbeschouwelijke groeperingen zinvol is.
Tot slot: een regelmatige toetsing van het beleid aan het beleidsplan verdient aanbeveling.

