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Vrijzinnigen Heerde / Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu 

 

VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP Heerde en omgeving 
JAARVERSLAG  

over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 
 

• Het jaar 2020 stond voor iedereen grotendeels in het teken van de coronacrisis. Corona had ook op onze 
geloofsgemeenschap veel impact. Met name in Heerde waren veel besmettingen en enkele van onze leden 
zijn ook ziek geworden. Gelukkig is bij ons niemand overleden aan corona. Bestuur en voorganger waren 
druk met het volgen van de persconferenties en de voorschriften vanuit de overheid en met de vertaling 
ervan naar onze eigen geloofsgemeenschap. De persoonlijke contacten vielen stil, dus nu waren met name 
de mailcontacten en de telefoontjes de mogelijkheden om met elkaar in verbinding te blijven. 
 

• Voor het jaar 2020 stonden in Heerde 28 vieringen gepland. Echter, na de viering op 8 maart vervielen de 
daarop volgende live vieringen t/m 23 augustus. Zeven gastvoorgangers kregen bericht dat de viering die 
zij zouden leiden niet door kon gaan. Pas op 6 september 2020 achtte het bestuur het verantwoord weer in 
de Julianakerk bij elkaar te komen. We hielden ons aan de voor ons geldende voorschriften, zoals de 1,5, 
ventilatie, geen koffie na afloop, enz. Er werden vieringen opgenomen en deze konden snel via een link 
naar you tube teruggezien worden, zodat desgewenst ook thuis aan de viering kon worden deel genomen. 
We boden aan dat een bezoek mogelijk was. Met mooi weer zouden we in de tuin op bezoek kunnen 
komen en in huis is de 1,5 m afstand ook goed te handhaven.  
 

• Corona. De coronamaatregelen maken dat mensen voorzichtig zijn. Het is lastig een juiste koers te bepalen. 
De coronaperiode heeft van onze voorganger meer energie en inventiviteit gevraagd dan voorheen. De 
online vieringen bleken duidelijk in een behoefte te voorzien, ze werden goed bekeken en werden steeds 
professioneler. Onze voorganger begon met een serie wekelijkse coronabrieven naar leden en vrienden om 
via deze weg toch met elkaar in contact te blijven en te proberen het wegvallen van de diensten op te 
vangen. In totaal werden 22 ‘corona’brieven verstuurd. Verder hebben bestuursleden met leden en 
vrienden gebeld en gesproken. Het bestuur stuurde handgeschreven kaarten in juli en met de Kerst.  
We konden als bestuur niet meer live vergaderen, dus daarom moesten we ons het vergaderen via zoom 
eigen maken. Dat we geen Kerst in de kerk konden vieren was een grote teleurstelling. De online viering 
met onze eigen voorganger en met online spel van onze vaste pianist met de Kerst maakten veel goed. 
2020 was een bijzonder jaar en een moeilijk jaar. Er was verdriet en verlies. Elkaar kwijtraken zou 
gemakkelijk kunnen gebeuren. We probeerden van harte met elkaar in contact en in verbinding te blijven.  
 

• Ledenvergadering. De ledenvergadering die gepland stond voor zondag 22 maart jl. kon door de 
coronacrisis en de getroffen coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom hebben we in augustus een 
‘schriftelijke’ ledenvergadering gehouden en vroegen we de leden om een schriftelijke reactie op de zaken 
die in de ledenvergadering aan de orde zouden komen. We kregen een ruim aantal reacties terug, wat 
plezierig was.  
 

• Instelling Commissie toekomst Vrijzinnigen Heerde. Veel leden maakten van de mogelijkheid om 
opmerkingen door te geven gebruik. We hoorden van meerdere kanten over de zorgen over onze 
toekomst en onze financiële positie. Het bestuur besloot een Commissie toekomst Vrijzinnigen Heerde in te 
stellen. Twee bestuursleden en de deelnemers die zich hadden aangemeld kwamen i.v.m. covid voor 
overleg op de hei bij elkaar in november 2020.  
 

• Kerstfeest. Alle voorbereidingen waren al getroffen, de kerstboom was besteld en zou versierd worden, 
We keken uit naar Eerste Kerstdag en dachten zelfs aan twee vieringen om iedereen de kans te geven de 
Kerstviering bij te wonen. Toen werd maandag 14 december opnieuw een lock down afgekondigd, waarbij 
werd gevraagd onze contacten te beperken tot maximaal twee mensen per dag en om zo veel mogelijk 
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thuis te blijven. Er werd een dringend beroep gedaan op kerken om zo veel mogelijk digitaal te vieren in de 
komende weken. Als bestuur hebben we besloten om ons aan te sluiten bij de afgekondigde lock down tot 
en met 19 januari. Dit betekende dat het Kerstfeest niet in de kerk gevierd kon worden. Er is voor Kerst een 
mooie opname gemaakt, die thuis via you tube bekeken kon worden.  
 

• Werkgroep Dienstenbegeleiding. Omdat de werkgroep t.g.v. de covid weinig in actie was geweest, is 
besloten een kerstbakje te maken voor de leden. Door een klein groepje is dit in de kerk gedaan, waarna 
de bakjes, vergezeld van een kaart van het bestuur, bij de leden werden bezorgd. De verrassing viel in 
goede aarde.  

 

• Activiteitencommissie. Lezingen worden gehouden op een zondagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. Op 2 
februari was er een lezing door Thea Meulman over Het Kennisboek. Op 1 maart was de laatste lezing van 
dit jaar door Rinus van Warven over het onderwerp Nabij-de-Doodervaring. De regels voor ‘evenementen’ 
zijn strikt en kunnen nogal eens verschillen, daarom is afgezien van een winterprogramma.  
 

• PR en informatie 
– Online vieringen. Sinds het niet meer mogelijk was i.v.m. voorschriften vanuit de overheid live vieringen 
in de kerk te houden, zijn vieringen opgenomen in de kerk en online geplaatst. Deze vieringen worden 
goed bekeken, te zien aan het aantal hits.  
– Tweeluik is ons informatieblad dat we samen met de afdeling Hattem maken. Vanaf 2020 is Tweeluik ook 
digitaal beschikbaar. Ook dit jaar ontvingen wij tot ons plezier veel extra kopij. 
– Er wordt de nodige tijd besteed aan het onderhouden en up-to-date houden van onze website. Actuele 
informatie is hier te vinden. Daarnaast hebben we een Facebookpagina en een Twitteraccount. 
– In 2020 is onze voorganger doorgegaan met haar gestarte eigen vlog, een video weblog, te vinden op de 
website van www.vrijzinnigen-heerde.nl. 
– De regiokrant De Schaapskooi plaatst doorgaans de informatie over komende bijzondere activiteiten en 
lezingen.  
 

• Vrijzinnigen Nederland, Amersfoort. Het voorzitters/penningmeestersoverleg op 24 oktober is bijgewoond 
door de voorzitter. Het 150-jarig jubileum van Vrijzinnigen Nederland, dat groots gevierd zou worden en 
waar al veel energie in was gestoken kon, ook na het verschuiven van data, dit jaar niet doorgaan. Ter 
gelegenheid van het jubileum verscheen in de zomer het blad Natuurlijk Vrijzinnig. Tevens verscheen in 
november het nummer Diversiteit – samen leven met verschillen. Dit was het eindresultaat van het eerste 
Vrijzinnig Platform, dat als thema had gekozen: Diversiteit – samen leven met verschillen.  
De algemene ledenvergadering op 28 november via zoom werd bijgewoond door een tweetal 
bestuursleden. 
 

• Contacten met andere afdelingen/gemeente Heerde 
Met de afdeling Hattem werken wij sinds jaar en dag samen. Dit jaar hebben we elkaar over en weer via de 
e-mail en de telefoon op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Een vergadering zat er niet in. 
Op 15 februari brachten twee bestuursleden van Heerde en een bestuurslid van Hattem een bezoek aan de 
Vrijzinnigen in Kampen. We hebben afgesproken elkaars activiteiten onder elkaars aandacht te brengen. 
Met de gemeente Heerde onderhouden wij contact. Onze afdeling wordt door de gemeente geïnformeerd 
over zaken die op ons betrekking hebben, uiteraard over coronamaatregelen, of waarvoor zij onze 
belangstelling verwachten.  
 

• Vergaderingen 
Het bestuur van de afdeling vergaderde zes keer, de meeste keren via zoom. 
 

Over onze leden: 

• Per 31 december 2020 telden we ca. 40 leden en vrienden. 
De overledenen zijn herdacht in de viering van 15 november met onze eigen voorganger.  

 
A.W.B. Bredenoord, secretaris 


