
 JAARVERSLAG VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB 

AFD. HARDINXVELD-GIESSENDAM     1 september 2017- 31 augustus 2018 

 

Inleiding 
Op de voorgaande ledenvergadering werd duidelijk dat de leden willen dat de Vrijzinnigen in 

Hardinxveld-Giessendam zo lang als mogelijk blijven bestaan. Het bestuur heeft hieruit de 

conclusie getrokken om zo actief mogelijk aanwezig te blijven. 

Zolang er leden zijn en er een bestuur en geld is, is er een reden om door te gaan. 

 

Bestuur  
De Algemene Ledenvergadering was op 16 november 2017. 

De samenstelling van het bestuur was ongewijzigd als volgt: 

Mw. E. Sluimer-Vervoorn, voorzitter, mw. T. Keizer-Trapman, vicevoorzitter, mw. M.A. de 

Groen-van den Berg, secretaris en mw. A.E. Kazen-van Dijk, alg. adjunct. Er waren zes 

bestuursvergaderingen, waarbij onze voorganger dr. A.P.B. van Meeteren aanwezig was. 

De financiële administratie werd verzorgd door dhr. K. Bohré. 

De landelijke Algemene Vergadering in 2017 werd bezocht door mw. T. Keizer-Trapman.  

 

Voorganger 
Dr. A.P.B. van Meeteren was onze voorganger. Zijn dienstverband is per 1 januari uitgebreid 

met 1 uur tot 5 uur per week. 

Hij ging voor in 13 diensten. In de diensten maakt hij gebruik van de beamer om beelden en 

teksten te projecteren. Hij bezocht de leden, met name de ouderen en zieken. Hij leidde de 

uitvaart van Rina van Houwelingen en van Nel van der Vlies. Hij heeft het Themacafé, dat heel 

goed loopt, gecontinueerd. Hij leidt het thema in en begeleidt het gesprek. 

Hij was betrokken bij 'Kunst in de kerk' en bij de organisatie van andere activiteiten. Hij schreef 

meditaties en artikelen voor de Band. Hij verzorgt de website kerkmetdebeelden.nl en Facebook. 

Verder woonde hij de landelijke Bijtank dagen bij en bezocht eenmaal het overleg van de 

burgemeester met de vertegenwoordigers van de kerken.   

 

Leden 
In het afgelopen verenigingsjaar overleden ons lid Rina van Houwelingen-van der Hout op 20 

oktober 2017 en ons lid Nel van der Vlies-Tukker op 7 mei 2018. 

Het aantal leden/begunstigers per 1 september 2018 was 42, incl. 2 vrienden. 

 

Kerkdiensten 
Er werden bij ons 30 kerkdiensten gehouden. 

 

Kunst in de Kerk 

Vier maal was er een dienst met het thema Kunst in de Kerk, waarbij de exposant de 

gelegenheid kreeg zijn of haar werk toe te lichten. De kunst hangt gemiddeld 3 maanden en 

wordt verzorgd door René de Groen. De exposanten waren:  

Van eind augustus hingen er foto’s van Tilly de Groen: Boeren in Frankrijk; was ook i.v.m. met 

thema voor Open Monumentendag op 9 september; 

Liesbeth Leenman exposeerde van begin december tot begin maart met schilderijen van dieren, 

portretten en stilleven; 

Begin maart tot begin juni zagen we de kleurige schilderijen van Anneke Spriensma met 

landschappen, bloemen, stillevens en Bijbelse taferelen; 

Van begin juni tot half augustus exposeerde Willem van de Heuvel met schilderijen onder het 

thema ‘Angst voor het lege’. 

 

 



Bijzondere diensten 

5 november: herdenking overledenen met ds. Aries van Meeteren. 

24 december: in de kerstnachtdienst geleid door ds. Aries van Meeteren, muziek door Bert van 

Bommel, trompet en Jos van der Hoff, orgel. De zang werd ook door hen begeleid. 55 pers. 

29 maart, Witte Donderdag 19.00 uur, tafelviering met ds. Aries van Meeteren. 10 pers. 

1 april, Pasen met ds. Aries van Meeteren, na een gezellig Paasontbijt (20 pers.)  

 

Overig 

Het orgelspel werd verzorgd door Wim Goedegebuur en Anja Breedijk. Soms dhr. Van 

Wijngaarden of mw. M. v.d. Meiden. Ook speelde Leonie Lanser op de piano. 

Tijdens de zomermaanden, 20 mei-19 augustus, zijn wij 8 maal in Sliedrecht te gast geweest  en 

Sliedrecht was 6 maal bij ons. Na deze diensten is er altijd koffiedrinken. Als er bij ons geen 

dienst was gingen we ook vaak naar Sliedrecht. Dit alles is naar genoegen verlopen. 

Onze leden verzorgden iedere zondag de bloemen op de kansel, de autodienst en op vele 

zondagen het gezellige koffiedrinken na de dienst.  

 

Jaarprogramma 
Dit kreeg o.a. vorm in de volgende activiteiten: 

 

Literaire boekenclub (14 leden) We lazen 7 boeken en zagen 1 film: 

7 september: Vazlav van Arthur Japin 

5 oktober: Zoektocht naar het paradijs van Arita Baaijens 

2 november: De kleur van geluk van Thomas Verbogt 

7 december: Twee wegen van Per Patterson 

4 januari: film The bridges of Madison County 

1 februari: Het huis van de moskee van Abdelkader Benali en Een jihad van liefde van 

Mohammed el Bachiri 

1 maart: Siegfried van Harry Mulisch 

5 april: Mr. Mac en ik van Esther Freud. 

Tot slot naar theater met vier personen. 

De boekbesprekingen, met vragen en begeleiding door Zandrie Albada, openden steeds weer 

nieuwe gezichtspunten. 

 

Films 

Diverse leden namen deel aan het literaire filmprogramma van de bibliotheek, waaraan wij  

bekendheid gaven. Zelf draaiden we bij de leeskring op 4 januari een film. 

 

Themacafé  

Voorbereid en begeleid door ds. Aries van Meeteren zijn dit superinteressante morgens met 

wisselende opkomst, ca. 10. 

14 september: Vrijzinnig bidden 

12 oktober: Jood, wijze, rebel en heilige: hoe kan je tegen Jezus aankijken 

9 november: De geschiedenis van de vrijzinnigheid, ook onze eigen geschiedenis 

14 december: Openbaring, angst voor het einde of uitzien naar een nieuw begin 

11 januari: de cánon van de bijbel, welke boeken staan er allemaal niet in 

8 februari: Heilige Onrust, het boek van Frits de Lange, over pelgrimeren en ons verlangen naar 

geluk, geloof of God 

8 maart: Extase, wat raakt ons en wat doen we ermee 

12 april: Dood en dan? 

De bijeenkomst in mei was op Hemelvaartsdag gepland en is niet doorgegaan. 

 

 



Workshops Intuïtief Schrijven  

Yvonne Mallander geeft deze workshops op dinsdagmiddagen aan een kleine enthousiaste 

groep. Er zijn nu 5 deelnemers,  het moeten er eigenlijk 6 zijn. Workshops waren op: 

16 november, 30 januari en 1 mei. 

 

Lezingen 

Zondagmorgen 14 januari hield Ben Hupkens een presentatie over de Arenakapel in Padua. De 

fresco’s van Giotto langs de wanden werken als een stripverhaal over het leven van Anna en 

Joachim, van Maria en Jozef en van Jezus. Lovende reacties. 18 pers. 

Op maandagavond 23 april hield Frits de Lange een lezing met nabespreking over zijn boek 

Heilige Onrust, Een pelgrimage naar het hart van de religie. Mooie bezetting, 47 pers. 

 

Overige activiteiten: 

10 september, Onderdeel route Open Monumentendag, kerk open 10-16 uur , thema Boeren, 

burgers en buitenlui. Expositie Boeren in Frankrijk, foto’s van Tilly de Groen. 15 pers. 

De mei-wandeling, de kerstmaaltijd en het uitje naar de theetuin ging wegens gebrek aan 

belangstelling niet door. 

29 en 30 juni Open Kerk vanwege Kunst op Straat. 40 pers. 

Persoonsregistratie AVG: Privacy statement op onze website. Mededeling in de Band. 

 

Samenwerking met Sliedrecht 
Vort.2: Na de vergadering van 14 september zijn voorstellen tot samenwerking geformuleerd 

om in de wederzijdse ledenvergaderingen te bespreken. In onze ledenvergadering is het voorstel 

niet aangenomen. In Sliedrecht wel. Onze leden willen dat de vrijzinnigheid zo lang mogelijk in 

ons dorp aanwezig blijft. Bij samenwerking zouden veel leden opzeggen, vooral de minder 

gebonden leden. De uitslag was duidelijk. Een tweede vergadering was niet nodig. 

De leden willen graag de huidige vorm van samenwerking met Sliedrecht voortzetten. 

 

Public Relations 
Facebook en website Kerk met de Beelden werden verzorgd door Aries van Meeteren. 

Persberichten, uitnodigingen en posters werden verzonden door Tilly of Aries. 

 

Braderie 
Braderie 17 juni: open kerk. Willem van de Heuvel was aanwezig vanwege zijn expo. 40 pers. 

 

Externe contacten  
De NPB-afdelingen in de Regio Rijnmond zijn: Brielle, Hardinxveld-Giessendam, Maassluis, 

Oud-Beijerland, Rotterdam, Schiedam, Tholen, Voorburg/Sassenheim en Wassenaar. Onze 

contactpersoon is mw. T. Keizer-Trapman. Jaarlijks zijn er twee vergaderingen met het landelijk 

bestuur. Dit jaar zijn die niet bezocht. 

Naast een onderwerp inzake het landelijk beleid komt de actualiteit van de afdelingen ter sprake. 

 

Op 22 april was er een Regiodag in Schiedam. We waren er met drie van onze afdeling. Een 

vrijzinnige dienst met veel zelfwerkzaamheid en veel door leden gespeelde en gezongen muziek. 

Na de koffiepauze een rondvaart door Schiedam met de fluisterboot. Tijdens de lunch veel 

gezelligheid. Daarna een lezing van Tom-Eric Krijger over zijn promotie onderwerp: De 

geschiedenis van de Vrijzinnigen, in dit geval speciaal over Schiedam/Rotterdam. 

 

De Vrijzinnigen in de Streek zijn: Ameide, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Kedichem, 

Meerkerk, Sliedrecht. Er was geen vergadering. Contactpersoon was mw. T. Keizer-Trapman.  

Op 24 september was de Vrijzinnige Streekdag in Kedichem. We waren met vijftien, een grote 

afvaardiging. De dienst werd geleid door Lizanne Bak. De koffie met zelfgemaakt gebak en de  



lunch met verse soepen was erg gezellig en lekker. ’s  Middags was er een interessante lezing 

van kerkhistoricus drs. Bert de Velde Harsenhorst. Onderwerp was ‘De kerkhervorming’, nu 

500 jaar geleden. 

 

De Werkgroep Interkerkelijk Contact: 

Onze vertegenwoordigers zijn Greet v.d. Graaf en Liesbeth Kazen. Op 13 november was er een 

vergadering. Met de werkgroep werd op 21 januari een oecumenische dienst georganiseerd in de 

PKN-kerk, Stationsstraat 20. Thema: Recht door Zee. Met ds. A. Spies en ds. A. van Meeteren. 

Meditatie werd verzorgd door ds. Spies. Er was een band die muziek maakte. Een gezellige 

dienst met nazit. Initiatief van deze bijeenkomst ligt bij Gereformeerden PKN, Vrijzinnigen en 

R.K. gelovigen van de regio. 

 

Vereniging van Vrijzinnig Protestanten 

26 augustus, Ontmoetingszondag van de VVP in Naaldwijk, waar wij met 3 personen present 

waren. Een mooie kerkdienst geleid door ds. Carla Schoonenberg. De goed verzorgde lunch was 

in een aanpalend restaurant, vroeger de pastorie. ’s Middags konden we kiezen, of een boottocht 

naar de Maasvlakte of een rondleiding langs de mooiste druiven van het Westland. Een 

prachtige dag. 

 

De Band  
De Band verscheen 4 maal. Redactie en uitvoering: Tilly de Groen en werd rondgebracht door 

een team van bezorgers. 

 

Aandachtscommissie 
De commissie is klein maar probeert zo goed mogelijk te functioneren. Liesbeth Kazen was 

contactpersoon. Waar mogelijk hebben Tonny Keizer en Arna Huisman bezoeken afgelegd. 

 

Het gebouw 
Naast onze eigen activiteiten vonden in het gebouw ook yogalessen, 3 workshops creatief en 

zangrepetities plaats. 

De verhuur, het schoonhouden, verlichting, verwarming en veiligheid vergen een voortdurende 

aandacht. Kleine reparaties en onderhoud werden door René de Groen verzorgd. Lekkage onder 

het raam balkon  rechts is gerepareerd door een vakman. 

Bij gebrek aan schoonmaakkrachten worden deze taken regelmatig vervuld door Liesbeth Kazen 

en soms door Tilly de Groen. 

 

Tot slot 
Wij danken onze leden voor hun steun en onze vrijwilligers voor hun onbetaalbare inzet. 

 

E. Sluimer-Vervoorn, voorzitter 

M.A. de Groen-v.d. Berg, schrijver  


