
Jaarverslag 2020 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Varsseveld e.o. 
 
Het jaar van de anderhalve meter samenleving. 
 

Algemeen 
Het jaar 2020 wordt beheerst door het coronavirus, dat begin dit jaar uit China komt overwaaien. 
Tweemaal gaat Nederland in lockdown. Dit is van grote invloed geweest op onze activiteiten in 2020. 
 
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Varsseveld telde op 1 januari 2020 277 leden. Per 
31 december waren dat nog 270 leden. De vereniging telt voorts per 31 december 31 “Vrienden”( 
begunstigers). 
In 2020 zijn 6 leden overleden en hebben 2 hun lidmaatschap opgezegd. We mochten 1 nieuw lid 
begroeten. 
Ook hebben we nog 6 abonnees op de Eendracht. 
 

Maandblad Eendracht 
Om gezondheidsredenen heeft Truus Rottink begin januari het maken van de Eendracht  moeten 
stoppen. Zij heeft dit met veel liefde en zorg jarenlang gedaan maar het lukt niet meer. Op 18 maart 
is Truus helaas overleden.  
Het maken van de Eendracht is vanaf het begin van het jaar tijdelijk overgenomen door Jan 
Meerdink. In de loop van het jaar neemt Els Venneker het van Jan over. De eerste tijd krijgt ze nog 
ondersteuning van Jan. 
Daarnaast heeft de Eendracht een ander gezicht gekregen. Dit is gebeurd aan de hand van een 
schilderij van Tanneke van der Linde. 
Het maandblad is dit jaar 10 keer uitgekomen, waarvan 1x als nieuwsbrief. 
 

Vieringen 
In totaal waren er 9(vorig jaar 20) vieringen in Vrijzinnig Centrum De Eendracht. Daarnaast zijn er 
diverse digitale vieringen geweest. 
Op zondag 30 augustus hebben we gewandeld vanaf koffieboerderij “Groot-Nibbelink”. 
De belangstelling na de zomer voor de vieringen was maximaal. 
Namens ons is weer voorgegaan in Den Es(1x) en is een weeksluiting verzorgd in Zorgcentrum De 
Bettekamp( ook 1x) 
Gedurende het jaar zijn door Riemke de Boer meerdere meditatievieringen verzorgd. 
 

Bestuur 
De ledenvergadering is uitgesteld naar de 2e helft van het jaar en heeft plaats gevonden op 28 
september 2020. Aftredend en herkiesbaar is Johannes van der Laan. De vergadering stemt in met 
zijn herverkiezing. 
In deze vergadering wordt ook besloten, na een aantal kleine aanpassingen, met het beleidsplan voor 
de komende jaren akkoord te gaan. 
Het bestuur vergaderde 12 maal. Jan Meerdink heeft in de eerste helft van het jaar Marian Kolkman 
vervangen als penningmeester. Vanaf de zomer heeft Marian haar werkzaamheden als 
penningmeester weer opgepakt. 
 
Landelijke vergaderingen werden via ZOOM bijgewoond. 
 
Op 7 februari hebben we onze vrijwilligers uitgenodigd voor een optreden van Duo Nootmuskaat. 
Deze avond werd verzorgd door Vrij en …Zo. 



 

Kantoor en kleine zaal 
Beide ruimtes hebben een nieuwe laminaatvloer gekregen. Dankzij Bertie Ruesink en Johan 
Hesselink. Daarnaast heeft Arie ter Maat nog wat schilderwerk gedaan. 
 

Ouderenwerk 
Elke tweede dinsdag van de maand(behalve in de zomermaanden en december) is er in 
verenigingszaal De Eendracht voor de groep 60 jaar en ouder een activiteit voor leden en andere 
belangstellenden. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het gelukt om dit vorm te geven. 
De adventsmiddag heeft dit jaar niet plaats gehad. Wel is tijdens het jaar regelmatig telefonisch 
contact  geweest  met ouderen door de bezoekdames en het bestuur. 
Hugo Borst: Op zondagmiddag 12 januari was Hugo Borst te gast, waarbij hij ingaat op zijn ervaringen 
met de zorg. 
 

Overige activiteiten 
Het is de werkgroep Balans, CaféCult, de dinsdagtafel en Vrij en ..Zo amper gelukt om hun 
programma uit te voeren. Aan de organisatoren is gevraagd separaat verslag te doen. 
De koffie-inloop is vanaf eind juni weer opgestart  tot de 2e lockdown. De belangstelling hiervoor is 
constant. 
 
Nicoline en Helene Westerik hebben het jaar door vrijbrieven gemaakt. Totaal zijn er 17 verschenen 
en hierop kwamen positieve reacties. 
 
De verhuur aan individuele gebruikers van de Eendracht heeft ook een groot deel van het jaar 
stilgelegen. 
 
Wij kijken op een bijzonder jaar terug. 
 
 
Els Venneker     Johannes van der Laan 
Voorzitter     Secretaris/notulist 
 
 

 
 


