Jaarverslag 2014
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
afdeling Varsseveld e.o.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. telde op 1 januari 2014
445 leden. Per 31 december 2014 waren dat nog 413 leden. De vereniging telt voorts per 1 januari, 31 “Vrienden van…” (begunstigers/donateurs). In 2014 zijn 19 leden overleden.

Vieringen
In totaal waren er 28 zondagvieringen waarvan 26 in Vrijzinnig Centrum De Eendracht, één Buitendienst bij Koffieboerderij Groot Nibbelink en een zondagochtend wandeling in Idink.
In de categorie experimenteel samenzijn was er op 9 februari 2014 een viering met als thema
“Gewoon Anders” met medewerking van de kinderen van de zondagsschool en jeugd.
Op 25 mei was er een levensviering in samenwerking met Café Cult, thema “Vrijheid, blijheid,
broederschap”.
Namens de NPB werd vier maal voorgegaan in verpleeghuis Den Es en 7 maal in een weeksluiting in zorgcentrum De Bettekamp. Onze voorgangers/pastoraal werkers werkten vier keer mee
aan een oecumenische viering.
Mevrouw Jokelien van Kampen werkte mee aan de Volkskerstzangdienst op zondagavond 21
december in de Grote of Laurentiuskerk.
Naast de reguliere Oudejaarsavondviering was er ’s middags gelegenheid deel te nemen aan de
“Wereldvrede meditatie” bijeenkomst.
Op 15 april vond er een uitvoering plaats van de Nederlandse “hertaling” door Jan Rot van het
meesterwerk van Johann Sebastian Bach: de Mattheuspassie.
Een lezing op 27 april door Ton Jorna en Julika Marijn, met als onderwerp: “Etty Hillesum”, kon
wegens ziekte helaas niet doorgaan.
Per 1 september 2014 heeft onze voorganger Peter Samwel zijn benoeming als voorganger van
de afdeling Bennekom aanvaard. Op zondag 13 juni was zijn laatste officiële viering in dienst van
onze afdeling en was er tevens gelegenheid om afscheid te nemen.
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De dames van de bloemencommissie zorgden het hele jaar door voor een sfeervol versierde
kerk- en verenigingszaal. Met name tijdens hoogtijdagen was er sprake van een bijzonder hoog
bloemsierkunst gehalte.

Nieuwe voorganger
Op voordracht van de benoemingscommissie werd per 1 december 2014 de heer Harm Knoop
als nieuwe voorganger benoemd en werd hij door mevrouw Jokelien van Kampen op 7 december bevestigd in Vrijzinnig Centrum de Eendracht. Na afloop van deze viering was er ruimschoots
gelegenheid om met de heer Knoop kennis te maken.

Bestuur
Het bestuur kwam in totaal 11 maal in vergadering bijeen. Er werden twee ledenvergaderingen
gehouden te weten op de donderdagen 27 maart en 6 november 2014. Bestuursleden waren
verder aanwezig bij verschillende landelijk georganiseerde vergadering, zoals het voorzitter/penningmeesteroverleg, regionale bijeenkomsten en twee landelijke ledenvergaderingen. Er
werd voorts overleg gevoerd met de Kring, gevormd door de afdelingen “Aan de Regge”, Eibergen, Oost Twente en Varsseveld. Ook heeft er nog een overleg plaats gehad met het landelijk bestuur in Amersfoort naar aanleiding van een aan het landelijk bestuur gericht schrijven van De
Kring op uitnodiging van het landelijk bestuur.
Bestuur en voorgangers mochten verder bij verschillende jubilea de felicitaties overbrengen van
de afdeling. In december waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn als
dank voor het vele werk dat ook dit jaar weer binnen onze vereniging op allerlei gebied werd
verzet.
Het afdelingsbestuur heeft nog steeds enkele vacatures.

Jeugdwerk
De kinderen van de zondagsschool sloten eind mei het seizoen af met een leuk uitje en brachten
t.g.v. het Kinderkerstfeest van de zondagsschool op 14 december de musical “Circuslicht in donkere dagen” voor het voetlicht. Geschreven door mevr. Willie Nijhof en werd ingestudeerd door
de zondagsschoolleiding. Zoals elk jaar waren ook dit jaar weer veel vaders, moeders, opa’s en
oma’s van de partij om van de circuskunsten van de enthousiaste kinderen te genieten.
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De zondagsschoolcommissie heeft ook dit jaar voor een sfeervolle kerstversiering in zowel de
kerkzaal als in de naastgelegen locaties zorg gedragen.

Ouderenwerk
De 60+ Club is actief en organiseert elke tweede dinsdag, met uitzondering van de zomermaan den en de decembermaand, een middag voor de groep 60 jaar en ouder. Dit voorziet in een behoefte. Ook werd er in verenigingszaal De Eendracht een ontmoetingsmiddag georganiseerd
voor de alleroudsten van de afdeling op dinsdag 4 november 2014.

Activiteiten
De werkgroep Balans voor Spiritualiteit en Zingeving verzorgde op 5 zondagochtenden (altijd
op de eerste zondag van de maand) een aantal boeiende lezingen. De belangstelling voor deze
bijeenkomsten groeit gestaag en trekt met name veel belangstellenden van buiten ons directe
ledenbestand. Ook voor 2015 heeft deze werkgroep weer een boeiend en interessant programma voorbereid.
De heer Freek van Leeuwen is in september gestart met een tweede cyclus van 10 cursusavonden van de Leergang Geestkunde. Hiervoor hebben zich 32 personen ingeschreven.
De Vrouwenclub, die vorig jaar nog haar 25-jarig jubileum vierde, heeft helaas moeten besluiten
tot opheffing. De voorzitter en pastoraal werker Jokelien van Kampen waren aanwezig bij hun
laatste bijeenkomst.
Café Cult verzorgde een aantal prachtige filmavonden. Welke dit jaar werden getoond in de kerkzaal ingang Doetinchemseweg. De belangstelling hiervoor groeit.
De Theatercommissie had op zaterdag 15 november de Grolse Hofzangers uitgenodigd met
zang en een praatje tussendoor. Dit bleek een goede keuze gezien het aantal belangstellenden
die deze mooie avond bezochten.
Verder is onze afdeling “zendende instantie” voor een drietal docentes voor het GVO onderwijs
op scholen in ons werkgebied.
Het Vrijzinnig Centrum verleent verder onderdak aan verschillende verenigingen en wordt daar4

naast regelmatig verhuurd aan verschillende verenigingen en individuele gebruikers voor concerten, evenementen enz. enz.
Mevrouw Iny Mateman exposeert sinds half september 2014 met eigen werk (schilderijen, foto’s
en gebruiksartikelen) in ons Vrijzinnig Centrum.
De inloopochtenden op de vrijdagmorgen trekken een vaste bezoekersgroep en verloopt altijd
weer heel geanimeerd. Eén van de voorgangers en een bestuurslid zijn hierbij altijd aanwezig.
We kunnen terugzien op een goed 2014.
G. ten Brinke-Kuiperij (voorzitter)
G. Wisselink-Radstake (wnd. secretaris/penningmeester)
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