Jaarverslag 2021
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Afdeling Varsseveld e.o.
Algemeen
Ook in het jaar 2021 heeft corona veel invloed op onze activiteiten gehad. Globaal heeft alles
gedurende de eerste 5 maanden stilgestaan. Hiervoor in de plaats hebben we nog wel een
aantal digitale vieringen gehad.
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap N.P.B. afdeling Varsseveld e.o. telde 270 leden op 1
januari 2021. Per 31 december waren dat nog 256 leden. Voorts telde de vereniging per 31
december 31 “Vrienden”(begunstigers)
In 2021 zijn 14 leden overleden en hebben 2 leden hun lidmaatschap opgezegd. We
mochten 2 nieuwe leden begroeten(betreft oud‐leden van de afdeling Eibergen).
Ook hebben we nog 5 abonnees op de Eendracht.
Op 6 april is één van onze organisten, Bert Vinke, overleden.
Maandblad Eendracht
Het blad is 10x verschenen gedurende 2021.
Els Venneker kent inmiddels de kneepjes van het vak en heeft dit jaar de Eendracht gemaakt.
Vieringen
Naast de digitale vieringen zijn er 10 ( vorig jaar 9) vieringen in Vrijzinnig Centrum de
Eendracht geweest. 3 hiervan zijn door een gastvoorganger verzorgd.
Op 5 september hebben we gewandeld vanaf koffieboerderij “Groot‐Nibbelink”.
De belangstelling voor onze vieringen was goed te noemen.
Vanwege corona zijn we in Den Es niet voorgegaan. De weeksluiting op de Bettekamp is
slechts een enkele keer door ons verzorgd.
Gedurende het jaar heeft Riemke de Boer 3 meditatieavonden verzorgd.
Bestuur
De algemene ledenvergadering heeft plaats gevonden op 28 juni 2021.
In het bestuur zijn geen wijzigingen. Gedurende een groot deel van het jaar was Gerrie ter
Maat ziek.
Maandelijks is het bestuur bijeen geweest.
Overige activiteiten
Zonnewende 2021 op 21 juni met een wandeling in de Slangenburg.
Op 8 november heeft er op dezelfde locatie een herfstwandeling plaats gevonden.
Vrij en … Zo heeft met succes 6 avonden verzorgd.
Op 12 september hebben we deelgenomen aan de Open Monumentendag. Gelijktijdig is er
een expositie van Ad Helmink.
Op 16 november is de film Nomadland vertoont.
De 60+club is dit jaar 3 keer bijeen geweest.

De oecomenische werkgroep ‘Oude Ijsselgroep’ is opgeheven, vanwege de drukke
werkzaamheden buiten Varsseveld om van de deelnemende kerken.
Zij gaan als oecomenische werkgroep ‘Varsseveld’ met dezelfde bezetting door.
De gebedsdienst, de 4 mei viering en de vredesdienst zijn digitaal gehouden.
De mantelzorgviering is gehouden in de Grote Kerk.
Als afgevaardigde van de Vrijzinnigen neemt Willy Nijhof deel aan de bijeenkomsten van de
Raad van Kerken. Zij zijn bezig met een nieuw beleidsprogramma waarin de kerken wordt
gevraagd om mee te denken. Antwoorden zijn nog niet binnen.

Wederom kijken we terug op een bijzonder jaar.
Els Venneker
Voorzitter

Johannes van der Laan
Secretaris/notulist

