
 JAARVERSLAG VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB 

AFD. HARDINXVELD-GIESSENDAM     1 september 2018- 31 augustus 2019 

 

Inleiding 

Op de voorgaande ledenvergadering werd medegedeeld dat het volgens het bestuur goed 

draaide. We kunnen het nog even volhouden. We besloten het 130-jarig jubileum in 2020 te 

vieren. 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 22 november 2018. 

De samenstelling van het bestuur was ongewijzigd als volgt: 

Mw. E. Sluimer-Vervoorn (81 j.), voorzitter, mw. T. Keizer-Trapman (84 j.), vice-voorzitter, 

mw. M.A. de Groen-van den Berg (72 j.), secretaris en mw. A.E. Kazen-van Dijk (66 j.), alg. 

adjunct. De bestuursleden zijn dus gemiddeld 76 jaar. Er waren zes bestuursvergaderingen, 

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

De financiële administratie werd verzorgd door dhr. K. Bohré (74 j.). 

De landelijke Algemene Vergadering in 2017 is bezocht.  

 

Voorganger 

Dr. A.P.B. van Meeteren was onze voorganger. Zijn dienstverband is 5 uur per week. 

Hij ging voor in 16 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 Wim Cornelis. Hij heeft het Themacafé met heel veel inzet geleid en dat wordt door 

de leden gewaardeerd. Hij was betrokken 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 2 landelijke Bijtank dagen bij. 

 

Leden 

In het afgelopen verenigingsjaar overleed ons lid Wim Cornelis op 20 mei 2019 en ons lid Tony 

Kwak-Lemkes op 9 augustus 2019.  

Per 1 maart mochten we twee nieuwe leden verwelkomen: Klaas en Jennie Blokland. Wat fijn! 

Het aantal leden/begunstigers per 1 september 2019 was 40. 

Van de landelijke vereniging ontvingen we al vele jaren subsidie vanwege de gemiddeld hoge 

leeftijd van de leden. 

 

Kerkdiensten 

Er werden 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 hing gemiddeld 3 maanden en werd 

verzorgd door René de Groen.  

Teuny Bakker Stout exposeerde haar Textielkunst vanaf begin september. 

Vervolgens exposeerden Lisette Blokland en Ella de Waard via Syndion hun kleurige kunst in 

verschillende technieken vanaf begin december. 

Asymmetrisch, expressionistisch en kleurrijk zijn de schilderijen van Jopie de Wijs, die vanaf 

begin maart de wanden sierden. 

Nettalien Wolfs, Jeanette Meijeren en Ans Huizinga lieten hun inspirerende werk zien vanaf 

begin juni. 

 



Bijzondere diensten 

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

11 november: Preek van een Leek door Leen van den Herik: Een late bekering, over De Kleine 

Prins. 

24 december: in de kerstnachtdienst geleid door ds. Aries van Meeteren. Muziek door het 

Ensemble Flutamuze. 

20 januari: Oecumenische Gebedsdienst, 17.00 uur in de Kerk met de Beelden. 

18 april: Witte Donderdag 19.00 uur, tafelviering met ds. Aries van Meeteren. 

21 april: Pasen met ds. Aries van Meeteren, na een gezellig Paasontbijt . 

 

Overig 

Het orgelspel werd verzorgd door Wim Goedegebuur en Anja Breedijk. Incidenteel speelde 

Leonie Lanser, piano. Op 10 mei trouwde Leonie met Melle Koedijk. 

Tijdens de zomermaanden, 20 mei-19 augustus, zijn wij 7 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 

Van de landelijke vereniging ontvingen we al enkele jaren subsidie voor het uitproberen van 

nieuwe dingen. Dit kreeg o.a. vorm in de volgende activiteiten: 

 

Literaire boekenclub (14 leden) We lazen 8 boeken: 

6 september: Dooi van Rascha Peper 

4 oktober: De bekeerlinge van Stefan Hertmans 

1 november: Nietzsches tranen van Irvin D. Yalom 

6 december: De acht bergen van Paolo Cognetti 

3 januari: Melancholie van de onrust van Joke Hermsen 

7 februari: Hoe alles moest beginnen van Thomas Verbogt 

7 maart: De trooster van Esther Gerritsen 

4 april: Slapende herinneringen van Patrick Modiano 

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

nieuwe gezichtspunten. 

 

Uitje 

Op 4 mei gingen we met 8 personen naar Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht, 

bekeken huis en tuin en gingen lunchen in Lekkerkerk. Erg gezellig. 

 

Films 

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

bekendheid gaven.  

 

Themacafé  

Op de 2e donderdag om 10.00 uur, voorbereid en begeleid door ds. Aries van Meeteren zijn dit 

superinteressante morgens met wisselende opkomst, gemiddeld ca. 10. 

13 september: Mystiek, het denken voorbij 

11 oktober: Voltooid leven 

8 november: Bijbelquiz 

13 december: Wat zijn de mooiste bijbel verhalen en welke schrappen wij het liefst? 

10 januari: Islam 2: Ben Hupkens: De Koran en de Profeet. 

14 februari: Mystiek 2: Grote mystici 



14 maart: Ubuntu. Wat kunnen we leren van Afrikaanse filosofie? 

11 april: 20.00 u een lezing ’s avonds door Han van der Horst: De mooiste jaren van Nederland. 

9 mei: Scheiding van kerk en staat. 

 

Workshops Intuïtief Schrijven  

Yvonne Mallander geeft deze workshops op dinsdagmiddagen aan een kleine enthousiaste 

groep. Er zijn nu 3/4 deelnemers,  het moeten er eigenlijk 6 zijn. Workshops waren op iedere 

derde dinsdagmiddag van de maand, 13-15 uur. Kosten € 12,00. 

18-9, 16-10, 13-11, 18-12, 15-1, 19-2, 19-3, 16-4. 

 

Lezingen 

10 januari gaf Ben Hupkens een lezing in het Themacafé: De Koran en de Profeet. 

18 april was er ’s avonds een lezing van de historicus Han van der Horst over zijn boek: De 

mooiste jaren van Nederland. 

 

Overige activiteiten: 

Cursus Spiritualiteit in de klassieke muziek door de eeuwen heen door Ivo de Jong. 

Drie donderdagavonden 4 oktober, 18 oktober en 1 november. € 7,00 per avond. Geslaagd. 

Flutamuze gaf op zondagmiddag 17 maart een voorjaarsconcert: Vogelvrij in onze kerk. 

Toegang € 7,00. Veel publiek en uitermate geslaagd. 

 

Samenwerking met Sliedrecht 

De samenwerking in de zomermaanden bleef tot ieders tevredenheid gehandhaafd. We 

bezochten ook elkaars activiteiten. Sliedrecht vierde zijn 90-jarig jubileum en had veel mooie 

activiteiten die door ons werden bezocht. 

 

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.  

 

Externe contacten  

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

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

contactpersoon is mw. T. Keizer-Trapman. De Regiodag annex jubileum op 9 juni in Wassenaar 

werd door ons bezocht. 

 

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

Meerkerk, Sliedrecht. Er was geen vergadering. De afdeling Ameide is opgeheven. 

Contactpersoon was mw. T. Keizer-Trapman.  

Op 30 september was de Vrijzinnige Streekdag in Alblasserdam. We waren met een mooie 

groep. Fijne dienst, goed verzorgde lunch en film met vaartocht in Kinderdijk. 

 

De Werkgroep Interkerkelijk Contact: 

Onze vertegenwoordigers zijn Greet v.d. Graaf en Liesbeth Kazen. Met de werkgroep werd op 

20 januari een oecumenische dienst georganiseerd in de Kerk met de Beelden. Thema: Zoek het 

recht en niets anders dan het recht. Met ds. A. Spies en ds. A. van Meeteren. Meditatie werd 

verzorgd door Aries. Koffie met lekkers en veel gesprek. 

 



Vereniging van Vrijzinnig Protestanten 

25 augustus, Ontmoetingszondag van de VVP werd niet door ons bezocht. 

 

De Band  

De Band verscheen 4 maal. Redactie en uitvoering: Tilly de Groen. Rondbrengen door een team 

van bezorgers. 

 

Aandachtscommissie 

De commissie is veel te klein maar probeert zo goed mogelijk te functioneren. Waar mogelijk 

hebben Tonny Keizer, Arna Huisman en bestuursleden bezoeken afgelegd. 

 

Het gebouw 

Naast onze eigen activiteiten vonden in het gebouw ook yogalessen, creatieve workshops 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. 

Naar aanleiding van de ledenvergadering werd er een scherm en nieuwe beamer aangeschaft, die 

vaak gebruikt worden. 

Tevens zijn 2 rolgordijnen aangeschaft i.v.m. de zon die op het scherm scheen. 

 

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  


