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De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld e.o. telde op 1 januari
2015 380 leden. Per 31 december 2015 waren dat 380 leden. De vereniging telt voorts
31 “vrienden van” (begunstigers/donateurs). In 2015 zijn 15 leden overleden, hebben 22
leden opgezegd en zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen.
Vieringen
In totaal waren er 27 zondagvieringen waarvan 26 in Vrijzinnig Centrum De Eendracht,
één buitendienst bij Koffieboerderij Groot Nibbelink en een zondagochtendwandeling
nabij de theetuin 't Leerinkshof in Aalten. In november werd de herdenkingsdienst gehouden voor de overledenen.
Namens de NPB werd vier maal voorgegaan in verpleeghuis Den Es en zes maal in een
weeksluiting in zorgcentrum De Bettekamp. Onze voorgangers/pastoraalwerkers werkten
vier keer mee aan een oecumenische viering. De “Wereldvrede meditatie” bijeenkomst
werd gehouden op oudejaarsdag.
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 bloemsierkunstgehalte met een sfeervolle herkenbaarheid van de seizoenen in het gebruik van de bloemen en materialen.
Nieuwe voorganger
Op zijn verzoek werd de overeenkomst met de heer Harm Knoop op 1 december 2015
niet verlengd. Op zondagmiddag 22 november was er een korte bijeenkomst om van de
heer Knoop afscheid te nemen. Mevrouw Jokelien van Kampen beëindigde op 31
december 2015 haar overeenkomst omdat zij met pensioen wilde gaan. Haar afscheids viering stond gepland voor januari 2016. Eind december 2015 was er mede door de
voordracht van de benoemingscommissie en het bestuur zicht op een opvolgende voorganger per 1 februari 2016.
Bestuur
Het bestuur kwam in totaal 11 maal in vergadering bijeen. Er werden twee ledenvergaderingen gehouden te weten op de 23 maart en 9 november 2015. Bestuursleden waren
verder aanwezig bij verschillende landelijk georganiseerde vergaderingen, zoals het voorzitter/penningmeestersoverleg, een regionale clusterbijeenkomsten bijeenkomsten en een
landelijke ledenbijeenkomst nieuwe stijl.
Bestuur en voorgangers mochten verder bij verschillende jubilea de felicitaties overbrengen van de afdeling. In december waren alle vrijwilligers en de contactdames en heren
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 vacatures.
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Jeugdwerk en zondagsschool
De zondagschoolleiding heeft vanwege geringe belangstelling besloten om geen zondagsschool meer te houden. Het werk is met een uitje afgerond.
Verder is onze afdeling “zendende instantie” voor een drietal docentes voor het GVO on derwijs op scholen in ons werkgebied.
Ouderenwerk
De 60+-Club is actief en organiseert elke tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden en de decembermaand, een middag voor de groep 60 jaar en
ouder. Dit voorziet in bijzondere behoefte en kent een hoge opkomst van leden per ac tiviteit. Het jaarverslag van de 60 +club verschijnt traditiegetrouw in dichtvorm in het
januarinummer van de Eendracht. Ook werd er in verenigingszaal De Eendracht een
ontmoetingsmiddag georganiseerd voor de alleroudsten van de afdeling. In december
werd bij hen een kerstattentie bezorgd.
Activiteiten
De werkgroep Balans voor Spiritualiteit en Zingeving verzorgde op vijf zondagochtenden
(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 2016 heeft deze werkgroep weer een boeiend
en interessant programma voorbereid.
De heer Freek van Leeuwen is in september gestart met een cyclus van 10 lezingen over
Hildegard van Bingen en daarna over Dante. Hiervoor hebben zich rond de 30 personen
ingeschreven.
Café Cult verzorgde een aantal interessante filmavonden. Welke dit jaar werden getoond
in de kerkzaal ingang Doetinchemseweg. De belangstelling hiervoor groeit nog steeds.
De jaarlijkse theateravond georganiseerd door de theatercommissie bood podium aan
veelal jong talent uit onze directe omgeving, gesteund door hun docenten en creatieve
leden van de afdeling.
Een bijzondere avond met sprankelende optredens en verrassende samenwerkingen die
smaken naar meer in een vol Vrijzinnig Centrum. De avond begon met een minuut stilte
vanwege de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.
De meeste activiteiten worden aangekondigd zowel in de Eendracht in de folder van de
werkgroep Ontmoeting en Inspiratie waarin de meeste religieuze stromingen in de
gemeente Oude IJsselstreek samenwerken. De meeste lezingen en culturele activiteiten
worden ook aangekondigd in een e-mail-informatiebrief, waarop belangstellenden zich
kunnen abonneren. Dit gebruik van de moderne media blijkt een breed publiek te bereiken die daarna de weg naar de activiteiten weten te vinden. We merken dat aan de goede en diverse deelnemers bij de lezingen en de films.
Het Vrijzinnig Centrum verleent verder onderdak aan verschillende verenigingen en wordt
daarnaast regelmatig verhuurd aan verschillende verenigingen en individuele gebruikers.
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Meerdere koren repeteren en geven concerten. Er is onder andere bewegen voor ouderen, dansen en muziekles. Eens per week herbergt het Vrijzinnig Centrum de Voedselbank.
Mevrouw Nicole Gemmink exposeerde in het vrijzinnige met kosmische beelden. De
inloopochtenden op de vrijdagmorgen mag zich verheugen op een vaste bezoekersgroep
en verloopt altijd weer heel geanimeerd. Eén van de voorgangers en een bestuurslid zijn
hierbij altijd aanwezig geweest. De bezoekers kunnen ook gebruik maken van de
alternatieve leesmap. We zien terug op een goed, maar enerverend 2015.
A. Kraan – voorzitter
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