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Jaarverslag 2016-2017 

 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Zeist e.o. 
 

 

Als thema voor het seizoen 2016/2017 werd door de programmacommissie gekozen voor 

Vasthouden of loslaten, actuele werkwoorden in politiek, maatschappij en persoonlijk leven. 

Vaste overtuigingen maken plaats voor flexibele; nieuwe benaderingen botsen met traditioneel 

denken. 

De afdeling beleefde opnieuw een voorspoedig jaar.  

Het aantal leden en vrienden bedroeg aan het eind van het boekjaar 86 (46 leden en 40 vrienden). 

Voor leden en vrienden werd een financiële afdracht aan de landelijke vereniging Vrijzinnigen 

Nederland (Amersfoort) gedaan. 

Op de zondag met Herdenking der overledenen werden vier namen genoemd. 

 

Bestuur 

De Samenstelling van het bestuur bleef vrijwel ongewijzigd: 

Ger Boogaard, voorzitter, Jeanne Soetens, vice-voorzitter, Peter Olthof, penningmeester, Jouke 

Krediet, secretaris. Jeanine Keuchenius en Joyce Spruit-Smith, beiden bestuursleden. Het bestuur 

vergaderde vier keer. Aan de bestuursvergaderingen nam de voorganger Johan de Wit deel als 

adviseur. 

De gemiddelde leeftijd van bestuur en leden kwam boven de wettelijk vastgestelde 

pensioengerechtigde leeftijd. Deze ontwikkeling is het gevolg van het feit dat nieuwe bestuursleden 

moeilijk te vinden zijn. 

Het dagelijks bestuur bereidde de bestuurs- en ledenvergaderingen voor. 

Johan de Wit, langer dan tien jaar predikant-voorganger, functioneerde als adviseur van bestuur 

en programmacommissie. Als voorzitter van het (landelijk) Convent van Voorgangers, werkzaam in 

afdelingen van Vrijzinnigen Nederland, was hij qualitate qua ook lid van het Landelijk Bestuur. 

Daarvoor ontwikkelde hij het project Wat voor mens wil je zijn?, mede gefinancierd door de 

afdeling Zeist. 

Bestuur en commissies begeleidden Diet Bredenoord, stageaire van de Opleiding voor Vrijzinnig 

Pastoraat (Bilthoven). 

 

Commissies 

De programmacommissie bracht een omvangrijk programma. 

Zeer actief waren daarin Johan de Wit (adviseur van de commissie), Ineke Krediet en Marian 

Boogaard. Jeanine Keuchenius, Annemiek van Dijk en Frits Hulsman dachten mee en verrichtten 

hand- en spandiensten. 

Alphons van Dijk verleende zijn diensten als presentator van diverse activiteiten. 
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De sociale commissie was als volgt samengesteld: Ineke Krediet, Jeanne Soetens, Diny Wamelink 

en Jannie Ouwerkerk. 

De commissie organiseerde activiteiten ter bevordering van de cohesie tussen leden/vrienden. Om 

haar werk mogelijk te maken werd opnieuw de traditionele Mei-lijst (brief met verzoek om een 

donatie) gehouden. Verantwoording van de opbrengst aan het bestuur vond plaats. 

Als adviseur trad Regina van der Weij (pastoraal medewerker) op. In mei gaf zij te kennen 

vanwege familieomstandigheden gedwongen te zijn haar werk te beëindigen. Het bestuur sprak 

haar waardering uit voor het door haar verrichte werk, ook voor haar leiding aan een 

gespreksgroep. Deze werd bij ontstentenis van Regina twee keer geleid door Addy Manneke en 

één keer door Ger Boogaard en Jouke Krediet. 

De commissie beheerde ook de Bloemenpot. Hieruit werd wekelijks een bloemengroet (vergezeld 

van een wens of spreuk) bekostigd. Bij overlijden werd een bloemstuk bezorgd voor de uitvaart, 

met een laatste groet. 

 

Belangstelling 

Een informatief programmaboekje, voorts aankondigingen in huis-aan-huis bladen en 

herinneringen via mail, werden ingezet om belangstelling te wekken. De programmacommissie 

stuurde alle leden/vrienden en belangstellenden haar programmaboekje. In de voortuinvitrine 

hingen aankondigingen, ook op het mededelingenbord in de hal. Met flyers werd bekendheid 

gegeven aan geplande activiteiten. Via e-mail werden uitnodigingen en berichten verzonden. 

De website gaf alle informatie weer. 

 

Geplande zondagse bijeenkomsten, muziek op zaterdagmiddagen, door-de-weekse lezingen, 

cursussen, gesprekskring en de bijzondere dienst op kerstavond werden voldoende tot goed 

bezocht. 

Tijdens een van de zondagdiensten werd aandacht besteed aan de 25 jaar durende inzet van 

dr. R. Nepveu en mw. drs. Addy Manneke. Zij ontvingen de Ereprijs van de Walkartgemeenschap 

in de vorm van een oorkonde. 

Twee literatuurmiddagen/-avonden, verzorgd door Bart en Jannie Ouwerkerk, genoten opnieuw 

een groot aantal bezoekers. 

Veel belangstelling trok ook de muziekavond verzorgd door de pianist Theo Nederpelt met enkele 

solisten. 

Het omvangrijke programma deed een beroep op ieders medewerking. Verzoeken om buiten het 

overeengekomen jaarprogramma nieuwe activiteiten te ondernemen werden niet gehonoreerd. 

Een uitzondering vormde een extra middag met lezing door dr. Gerard Rutteman, op verzoek van 

de Raad van Kerken Zeist; ook de Walkartgemeenschap werd zodoende in haar kunstprogramma 

(‘VONK’) vermeld.  

 

Ook leden en vrienden leverden bijdragen aan het programma. 

Deze bijdragen konden bestaan uit het houden van lezing/causerie, lesgeven in yoga, voorstellen 

voor voorjaarstocht/najaarswandeling, leveren van muzikale bijdragen, bedienen van 

geluidsapparatuur, verrichten van huishoudelijke taken/kosterswerkzaamheden/tuinarbeid, 

beschikbaar zijn voor kascommissiecontrole. 

 

Algemene Ledenvergaderingen  

Het bestuur belegde aan het begin van het boekjaar een korte en later op 11 januari 2016 een 

uitgebreide Algemene Ledenvergadering. 

Het Financiële, respectievelijk Jaarverslag 2015/2016 werden goedgekeurd. 

De kascommissie 2015/2016 werd gevormd door Coby Geisel, Ben Wamelink en Jan Hinderink. 
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Het medegebruik van de gebouwen was in handen van Jeanne Soetens. Bij haar berustte ook het 

contact met het schoonmaakbedrijf. Jeanne kreeg huishoudelijke hulp van Annemiek van Dijk. 

Voorganger mr. drs. Johan de Wit werkte samen met bestuur en commissies. Zijn werkzaamheden 

bestonden voornamelijk uit het leiden van (dertien) zondagse diensten, het leveren van kopij voor 

Drijfveer, het geven van advies aan bestuur, commissies, leden en vrienden. 

 

Het voorgangers-/organistenrooster werd verzorgd door Jeanine Keuchenius. 

Voor orgelspel tijdens de zondagdiensten zorgden Jan Boerwinkel, Dix Sjollema en Rogier van der 

Wal. Lege plekken in het rooster werden door Jouke Krediet ingevuld. 

 

De ledenadministratie berustte bij Marian Boogaard. 

Peter Olthof meldde mutaties daarin aan het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland. 

In de zondagse diensten gingen als vaste voorgangers voor: mr. drs. Johan de Wit, dr. R. M. 

Nepveu, en mw. drs. Addy S. Manneke. 

Voor resterende zondagen werden onder andere drs. Jan Greven (PKN), drs. Harry Schram 

(doopsgezind) en prof. dr. Jan Visser (oud-katholiek) gevraagd. 

Tijdens één zondagdienst (begin nieuwjaar) werd door dr. Rogier van der Wal een “Preek van de 

Leek” gehouden. 

Op twee zondagen werd geëxperimenteerd met een enigszins aangepast programma, met een op 

andere wijze ingerichte kerk en koffie bij binnenkomst. 

De thema’s waren ”Groen is goed voor de ogen” en “Luther en Erasmus, broers of vijanden?” 

Deze laatste in het kader van het Lutherjaar 2017. 

 

De belangstelling voor zondagse diensten varieerde van 25 tot 40 bezoekers. 

Tijdens deze diensten werd gecollecteerd voor het voortbestaan van de afdeling. 

De sociale commissie en de penningmeester stelden een lijst met collectedoelen op voor de 

collecten bij de uitgang. 

Zes zondagse diensten werden opgeluisterd met zang van het Walkartkoor onder leiding van 

Jean-Pierre Gendrault en pianiste Rieteke Roodnat. Het koor wordt door de Walkartgemeenschap 

gefaciliteerd (niet gesubsidieerd). Het kampt steeds met een gebrek aan stemmen, maar slaagde 

erin door middel van een speciaal project op sterkte te blijven. 

Koorvoorzitter bleef dr. Alphons van Dijk. 

 

Op zes zondagochtenden belegde de programmacommissie Walkartontmoetingen rond het 

jaarthema. Deze werden bezocht door circa 50-80 bezoekers. 

 

Wanneer de programmacommissie op zaterdag een muziekmiddag plande, was de zondag daarna 

de kerk gesloten. Voor de muziekoptredens stemde de belangstelling tot tevredenheid. De kosten 

der musici en versnaperingen tijdens de nazit werden gedekt uit collecte-opbrengsten. 

 

In de zomervakantie was de kerk vier weken gesloten. 

 

Contacten bleven bestaan met de Bibliotheek Idea-Zeist. Contacten à titre personnel waren er met 

het Humanistisch Verbond, afdeling Heuvelrug. 

Onze afdeling ontving VPSB-subsidie. Tevens ontving ze subsidies als bijdrage voor de restauratie 

van het orgel. Zij behield de ANBI-status. 

Aan de overheid werd - wettelijk voorgeschreven - het beoogde maatschappelijk nut toegelicht. Op 

de website werden het Financiële Jaarverslag 2015/2016 en het Jaarverslag 2015/2016 geplaatst. 
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Alle leden en vrienden van de gemeenschap ontvingen het periodiek Drijfveer. De redactie van 

Drijfveer werd gevormd door Jouke en Ineke Krediet, bijgestaan door Ger Boogaard (eindredactie), 

respectievelijk Marian Boogaard (vormgeving). 

Voor het laatst ontvingen zij Ruimte, het kwartaalblad van de landelijke vereniging. Een nieuw 

kwartaalblad komt daarvoor in de plaats. 

 

 

Zeist, januari 2018 

Jouke Krediet, secretaris 

 


