Vrijzinnigen Heerde
Ruimte voor ontmoeting en inspiratie voor mensen van nu
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In het jaar 2019 vonden in Heerde 27 vieringen plaats, waarvan vijftien onder leiding van onze eigen
voorganger, Ineke Adriaansz, en verder verzorgd door gastvoorgangers.
Via Radio 794 werden de diensten van zondag 28 juli (Rosalie van Katwijk) en 3 november (Maarten
Kruimer) vanuit onze kerk uitgezonden.
Op zondag 24 maart 2019 vond de algemene ledenvergadering plaats. Aanwezig waren: de leden van
het bestuur, de voorganger en vijftien leden.
De gespreksmiddagen, op maandag, stonden onder leiding van Ineke Adriaansz. Onderwerpen:
(Vervolg) Yuval Noah Harari, Homo Deus en Eckhart Tolle, Een nieuwe aarde. De gespreksgroep telt
momenteel vijftien leden.
Werkgroep Dienstenbegeleiding. De werkgroep begeleidt de diensten, zorgt voor ontvangst van de
voorganger en voor koffie en thee na afloop van de viering en de versiering van de kerk tijdens de
kerstperiode.
Activiteitencommissie. Op 31 januari ging de lezing over Mindfulness. Inleider was Ingrid ter Horst uit
Kampen. Op 28 februari vertelde Dik de Bruin uit Apeldoorn ons meer over het heelal onder de titel
‘Die hemel en aarde gemaakt heeft …’. Op 24 november werd een lezing gehouden over Soefisme
door Monika Rietveld. Onze avonden trekken naast leden ook andere belangstellenden.
Kosterschap. De kostertaken zijn dit jaar vervuld door de heer Meerdink met medewerking van leden
van de werkgroep.

Bijzondere activiteiten/gebeurtenissen
• In verband met de Nashvilleverklaring werd een regenboogvlag aangeschaft die wapperde op 13
januari en gedurende een aantal volgende zondagen. We willen ermee uitdrukken dat iedereen
welkom is en mag zijn wie hij of zij is in de open geloofsgemeenschap die de Julianakerk wil zijn.
• Kerkcafé. In de week voor Pasen is ’s middags de kerk opengesteld van donderdag 18 t/m zaterdag 20
april. Het thema was dit jaar: groen, aansluitend aan de actualiteit in onze tijd met een groene bijbel,
groene tips en ‘groene’ schilderijen van Robert Cotterink. Belangstellenden konden binnen lopen in
het Kerkcafé om een kijkje te nemen en de schilderijen te bekijken. Er was koffie en thee. Voorganger
Ineke Adriaansz en bestuursleden waren aanwezig voor een praatje. Op donderdagavond, Witte
Donderdag, was het delen van brood en wijn. Op zaterdagmiddag konden we naar elkaars
muziekkeuze met daarop een toelichting luisteren. Er kwamen verrassende nummers en bijzondere
verhalen voorbij, waar de aanwezigen van genoten hebben. In de loop van het jaar zijn twee van de
schilderijen van Robert Cotterink door de geloofsgemeenschap in bruikleen genomen.
• Op zondag 21 april, Eerste Paasdag, werd de nieuwe Paaskaars zingend de kerk binnengedragen door
onze voorganger, Ineke Adriaansz. De Paaskaars 2018 is aangeboden aan onze organist en bestuurslid
Gerben Rorije.
• De nieuwe burgemeester van Heerde, mevrouw Jacqueline Koops-Scheele bezocht samen met haar
jonge kinderen onze viering op 22 september.
• Op 20 oktober hadden we een viering met muziek. We luisterden naar verschillende soorten muziek
met beeld via ons flat screen en naar elkaars commentaar op en gevoelens bij een bewust stuk.
• Op 15 december werkten we mee aan de schrijfactie van Amnesty International, na afloop van de
viering.
• Collectes goede doelen eind van het kwartaal: 1e kwartaal (24 maart): Voedselbank Heerde, 2e
kwartaal (21 april en 30 juni): Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland, 3e kwartaal (22
september): War Child, 4e kwartaal (25 december) Stichting Nieuwe Horizon.
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Uitleenboekentafel. We kunnen boeken van elkaar lenen via de ‘uitleenboekentafel’. Er ligt een
schriftje, waarin genoteerd kan worden welk boek geleend is en weer is teruggebracht.
De Adventswijding of Kerstavond was op donderdag 19 december. Ineke Adriaansz zorgde voor de
invulling van de avond, bijgestaan door Gerben Rorije en Diet Bredenoord. De werkgroep had gezorgd
voor een sfeervolle aankleding van de kerk en zorgde voor de ontvangst van de gasten, de koffie, thee
en chocola. Na afloop was er de traditionele glühwein of vruchtensap en kon er nagepraat worden.
De Kerstdienst op eerste Kerstdag, 25 december, werd zeer goed bezocht. Ineke Adriaansz leidde de
viering . Traditiegetrouw speelde Jurre van Egteren uit Epe voor ons piano. Dit jaar was er koffie ná de
viering.
De gewone en de extra activiteiten vragen veel tijd, inzet, inventiviteit en zeker ook organisatietalent
hebben gevraagd. Wij vormen maar een kleine groep, dus we moeten vaak een beroep doen op
dezelfde mensen. We zijn blij met onze vrijwilligers die alle taken in een jaar toch weer rond weten te
zetten in het belang van onze leden en de belangstellenden.

Onderhoud kerk
We hebben een mooi kerkje, cultureel erfgoed. Het onderhoud ervan vormt bestuur een flinke kostenpost. De
dakgoten waren al vervangen en dit jaar hebben we het schilderwerk van de dakgoten, de boeidelen, toren en
dakkapellen moeten laten doen. Waar dat aan het licht kwam is houtrot verwijderd en is uitgestukt. De cvketel is vervangen.
PR en informatie
• Tweeluik. In september hebben we een enquête onder leden en vrienden gehouden betreffende de
vorm van Tweeluik. Met name met het oog op de kosten en ook uit milieuoverwegingen heeft het
bestuur voorgesteld Tweeluik in de toekomst digitaal te gaan verspreiden. De mogelijkheid van
Tweeluik op papier bleef ook. De uitslag van de enquête is ongeveer 50/50 (digitaal/papier). Vanaf
2020 zal de verspreiding volgens de nieuwe opgave verzorgd worden. Ook dit jaar ontvingen wij tot
ons plezier veel extra kopij.
• Gerben Rorije heeft weer de nodige tijd besteed aan het onderhouden en up-to-date houden van onze
website. Daarnaast hebben we een Facebookpagina en een Twitteraccount.
• In 2019 is onze voorganger Ineke Adriaansz doorgegaan met haar gestarte eigen vlog, een video
weblog, te vinden op de website van www.vrijzinnigen-heerde.nl.
• Leden en belangstellenden met een e-mailadres ontvangen met enige regelmaat informatie van ons of
een flyer over een a.s. activiteit.
• De Schaapskooi plaatst doorgaans de informatie over komende bijzondere activiteiten en lezingen.
Ook de andere regionale pers ontvangt persberichten.
Vrijzinnigen Nederland, Amersfoort
De extra Algemene Vergadering op 21 september is bijgewoond door voorzitter en voorganger. Het daaraan
voorafgaande regionale groepsoverleg op 22 augustus in Heerde is bijgewoond door voorzitter en secretaris.
De tweede AV, op 23 november, is bijgewoond door Wilma Blankvoort. Verder wordt er landelijk gewerkt aan
nieuwe statuten.
Contacten met andere afdelingen/gemeente Heerde
Met de afdeling Hattem werken wij sinds jaar en dag samen. We hebben een gezamenlijk activiteitenprogramma en we stemmen ieder jaar het rooster van de vieringen op elkaar af. Dit jaar hebben we met
elkaar nadere afspraken gemaakt over dubbele lidmaatschappen.
Met de gemeente Heerde onderhouden wij contact. Onze afdeling wordt door de gemeente geïnformeerd
over zaken die op ons betrekking hebben of waarvoor zij onze belangstelling verwachten.
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