JAARVERSLAG 2019
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld e.o.
Het jaar waarin onze afdeling 146 jaar bestaat.
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld en omstreken telde op
1 januari 2019 292 leden. Per 31 december waren dat nog 279 leden. De
vereniging telt voorts per 31 december 29 “Vrienden” (begunstigers).
In 2019 zijn 12 leden overleden en hebben 3 leden hun lidmaatschap opgezegd.
We mochten 2 nieuwe leden begroeten.
Ook hebben we nog 9 abonnees op de Eendracht.
Vieringen
In totaal waren er 20 vieringen in Vrijzinnig Centrum de Eendracht en een
Buitendienst bij Koffieboerderij Grootnibbelink. In de herdenkingsviering op 24
november zijn Nicoline en Marchel gezamenlijk voorgegaan. Op 24 maart
hebben Helene Westerik en Nicoline een gezamenlijke viering verzorgd in de
Henricuskapel in Rijssen
Op zondag 25 augustus hebben we gewandeld. Het vertrekpunt was het
woonhuis van de familie te Kloeze aan de Pasdijk in Aalten.
Namens de NPB werd vier maal voorgegaan in Den Es en werd er zesmaal een
weeksluiting in Zorgcentrum De Bettekamp verzorgd.
Op 31 december was er ’s middags gelegenheid deel te nemen aan de
“Wereldvrede meditatie” bijeenkomst. Daarnaast waren er nog 8
meditatievieringen.
Onze voorgangers werkten mee aan de oecumenische vieringen: zoals de
oecumenische Gebedsdienst, de bezinningsdienst en de Vredesdienst.
In totaal hebben 4 gastpredikanten hun bijdrage geleverd aan de vieringen
binnen de afdeling en wel Jan Rigterink, Harm Knoop, Ivo de Jong en Hans le
Grand.
De kerk- en verenigingszalen werden ook dit jaar weer door de dames van de
bloemen commissie opgefleurd met verse bloemen, soms uit eigen tuin, maar
altijd sfeervol en passend bij de activiteiten en/of feestdagen. Dit lokte menig
positieve reactie uit bij de bezoekers van ons Vrijzinnig Centrum.
Bestuur
Het bestuur kwam in totaal 16 maal in vergadering bijeen. Er werden twee
ledenvergaderingen gehouden en wel op 25 maart en 8 december.
In de algemene vergadering van 25 maart is de heer A.Kraan aftredend en niet
herkiesbaar. Aangezien nog niet in zijn opvolging is voorzien blijft Tonnie zo
lang dit nodig is aan als bestuurslid.

Voorafgaand aan de viering van 23 juni is aan de leden gevraagd in te stemmen
met de benoeming als algemeen bestuurslid van Els Venneker. In de laatste
week van juni hebben de overige bestuursleden aan Els gevraagd om voorzitter
te worden. Hiermee heeft ze ingestemd. Daardoor kon in de ledenvergadering
van 8 december Tonnie Kraan alsnog terugtreden als bestuurslid.
In verband met persoonlijke omstandigheden heeft Marian Kolkman haar
werkzaamheden als penningmeester vanaf 21 augustus neergelegd. Gelukkig
wil Jan Meerdink haar tijdelijk vervangen.
Ook bezocht een bestuurlijke afvaardiging de landelijke Algemene
Ledenvergaderingen alsmede de door het landelijk bestuur georganiseerde
regionale vergadering zoals o.a. de voorzitter/penningmeesters bijeenkomsten.
Overleg werd er ook gevoerd met De Kring, gevormd door de afdelingen “Aan
de Regge”, Eibergen, Oost Twente en Varsseveld. Vanaf 1 december stopt de
afdeling Eibergen na 130 jaar te hebben bestaan.
De inmiddels traditioneel geworden ouderenmiddag op 10 december stond in
het teken van advent.
Dit jaar hadden we geen aparte vrijwilligersmiddag gehad. Inmiddels hebben
onze vrijwilligers een uitnodiging ontvangen voor een avond “Vrij en …Zo” in
het nieuwe jaar.
Het maandblad “De Eendracht” is dit jaar 11 keer uitgekomen. Dit wordt al
jaren tot volle tevredenheid verzorgd door Truus Rottink en een groep trouwe
vrijwilligers.
Afscheid Ben Kraan
Op 13 april is tijdens een gezellig bijeenzijn met vele sprekers, een optreden
van de klompendansers, zang van Irma ten Brinke en een bijdrage van onze
organisten afscheid genomen van Ben Kraan als koster/beheerder na vele jaren
van trouwe dienst. Dankzij de bloemencommissie hing er een mooie groene
gierlande met witte papieren rozen. Geweldig wat Ben al die jaren heeft
gedaan. Vanwege zijn grote verdiensten heet de tussenzaal vanaf nu de “Kleine
Zaal”( de boerderij waar Ben is groot geworden heet “De Kleine”).
Gelukkig hebben we een goede opvolger kunnen vinden en wel Marion Stuart.
Ouderenwerk
De 60+-Club wordt geleid door een aantal actieve leden en voorziet in een
behoefte. Elke tweede dinsdag van de maand (behalve in de zomermaanden en

in december) is er in verenigingszaal De Eendracht voor de groep 60 jaar en
ouder een activiteit. Niet alleen leden, maar ook overige belangstellenden zijn
hier van harte welkom.
Het jaarlijks uitstapje is op 10 september geweest. Hierbij is bezoek gebracht
aan een biologische hazelnotenteler ’t Joostenhuus in Breedenbroek. De dag is
afgesloten bij de koffieboerderij met een uitgebreide lunch.
Activiteiten
De werkgroep Balans voor Spiritualiteit en Zingeving heeft op vijf
zondagochtenden (op de 1e zondag van de maand) weer een aantal
inspirerende lezingen georganiseerd. De belangstelling voor deze
bijeenkomsten is wisselend en is afhankelijk van de bekendheid van de
sprekers. In het algemeen mochten deze ochtenden zich echter op een goede
belangstelling verheugen.
Café Cult draaide een achttal boeiende films. Dankzij de aanschaf van nieuwe
apparatuur verliep de uitvoering in de loop van het jaar beter dan aan het
begin.
Op 21 juni hebben we de midzomernacht bij het Hofshuus gehad. Een mooie
inspirerende avond met een vuurtje, wat lekkers te eten en te drinken en
bijpassende woorden en teksten en muziek van Marise den Bakker.
In 2019 was er 8 keer een dinsdagavondtafel. Op deze avond kon men
aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd gevolgd door ontmoeting en
gesprek.
Gedurende het jaar hebben we een aantal exposities gehad. Aan het begin van
het jaar exposeerde Marian Vlot. Vanaf half juli hingen er werken van Gerrie
Kastein.
Daarnaast heeft Nicoline een zeer aanzienlijke bijdrage geleverd aan een aantal
nieuwe zaken::
- Zin op Maandag opgestart in april met lezingen, sprekers, cursussen etc
- Adventsboekje
- Nieuwe folder Vrijzinnigen Oost Nederland met programma tot eind
december
Vanaf september wordt het bestaande programma uitgebreid met “Vrij en …
Zo”. Gerwin Ooijman geeft hier in belangrijke mate invulling aan. Deze avonden

omvatten zang, instrumentale muziek, cabaret en wellicht in de toekomst ook
toneel.
Het vrijzinnig Centrum verleent onderdak aan verschillende verenigingen en
wordt daarnaast geregeld verhuurd aan individuele gebruikers voor concerten
en vergaderingen.
De vrijdagmorgen inloopochtenden hebben de belangstelling van een
constante vaste bezoekersgroep en deze ochtenden verlopen altijd heel
geanimeerd.
We kunnen terugzien op een goed 2019.
E.Venneker

(voorzitter)

J. van der Laan

(secretaris)

