JAARVERSLAG VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
AFD. HARDINXVELD-GIESSENDAM 1 september 2019- 31 augustus 2020
Inleiding
Het bestuur kan het nog even volhouden. We schuiven het 130-jarig jubileum naar 2021.
Er zijn nog leden en er is nog een bestuur en geld.
De Corona-crisis speelt ons parten. Vanaf half maart was er een lockdown, waarbij onze
kerkdiensten en andere activiteiten per 15 maart werden gestopt om de gezondheid van onze
ouderen niet in de waagschaal te stellen. Ook de voorbereidingen voor de jubileumviering in
september 2020 werden afgebroken.
Onze voorganger Aries van Meeteren heeft met voortvarendheid de online diensten verzorgd, de
eerste op 22 maart. Ook onze oud-voorganger, Zandrie Albada, verzorgde 2 online diensten. In
april schakelden we over naar om de week een online dienst en een nieuwsbrief: De Band Light.
Dit om samen met de telefoontjes onze contacten te waarborgen.
Per 1 oktober hebben wij de diensten en activiteiten in de kerk, met inachtneming van de
Corona-richtlijnen, hervat.
Bestuur
De Algemene Ledenvergadering 2019 was van november 2019 uitgesteld naar 23 januari 2020.
De samenstelling van het bestuur was ongewijzigd als volgt:
Mw. E. Sluimer-Vervoorn, voorzitter, mw. T. Keizer-Trapman, vice-voorzitter, mw. M.A. de
Groen-van den Berg, secretaris en mw. A.E. Kazen-van Dijk, alg. adjunct. De bestuursleden zijn
dus gemiddeld 77 jaar. Er waren zeven 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 2019 werd niet bezocht wegens gebrek aan mankracht.
Voorganger
Dr. A.P.B. van Meeteren was onze voorganger. Zijn dienstverband was 5 uur per week, maar is
met ingang van 1 april tot heden uitgebreid tot 6 uur per week i.v.m. meer werk vanwege de
coronacrisis. Hij ging voor in 9 kerkdiensten en 14 online dienst. In de kerkdiensten maakt hij
gebruik van de beamer om beelden en teksten te projecteren, online gebruikte hij ook beelden en
muziek bij de tekst, die ook werd uitgesproken. Hij bezocht de leden, met name de ouderen en
zieken; na de lockdown werd dit vervangen door telefoongesprekken. Hij leidde de vier
uitvaarten van onze leden. Hij heeft het Themacafé met heel veel inzet geleid en dat wordt door
de leden zeer gewaardeerd. Hij was betrokken bij de organisatie van andere activiteiten. Hij
schreef meditaties en artikelen voor de Band en de nieuwsbrief De Band Light. Hij verzorgt de
website kerkmetdebeelden.nl en Facebook.
Verder woonde hij 1 landelijke Bijtank dag bij.
Leden
In het afgelopen verenigingsjaar overleden vier van onze leden: Rijndert Pieter de Groen (René)
op 13 december 2019, Adriana de Jong-Walet (Atty) op 9 maart 2020, Jacob Kazen (Jop) op 12
mei 2020, Jacoba de Kok Coenraads (Co) op 19 augustus 2020. Co had op 29 januari de leeftijd
van 100 jaar bereikt. Er was 1 opzegging, mw. Van Leeuwen-Kraayeveld.
Het aantal leden/begunstigers per 1 september 2019 was 35.
Van de landelijke vereniging ontvingen we ook dit jaar subsidie vanwege de gemiddeld hoge
leeftijd van de leden.
Kerkdiensten
Er werden 20 kerkdiensten gehouden en er waren 16 online diensten. De online diensten werden
goed beluisterd, door veel meer mensen dan er zondags in de kerk zitten.

Kunst in de Kerk
Tweemaal was er een dienst met het thema Kunst in de Kerk. De kunst hing langer dan normaal.
Kontakten werden verzorgd door René de Groen.
Margriet van Iperen, schilderijen, van 1 september tot 1 maart.
Sjaak de Graaf, van 1 maart tot heden.
Jaap en Arna Huisman hebben de taak van René de Groen overgenomen en Kees v.d. Herik is
bereid te assisteren bij het afhalen en wegbrengen van de kunstwerken.
Bijzondere diensten
29 september, Feestelijke Streekzondag in Sliedrecht.
27 oktober, Jubileumdienst met nazit in Sliedrecht, ds. H. Hartogsveld.
3 november, Herdenking van de overledenen met ds. Aries van Meeteren.
24 december: in de kerstnachtdienst geleid door ds. Aries van Meeteren.
Muziek: piano, Leonie Koedijk-Lanser.
19 januari: Oecumenische Gebedsdienst, 17.00 uur in de Gereformeerde Kerk
Boven-Hardinxveld.
Voor Witte Donderdag, Pasen en Pinksteren was er een mooie online dienst.
Overig
Het orgelspel werd verzorgd door Wim Goedegebuur en Anja Breedijk. Incidenteel speelde
Leonie Lanser, piano.
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:
5 september De Ontheemden van Amin Maalouf
3 oktober
Johan van Oldenbarnevelt: geniale opportunist van Ben Knapen
7 november Sneeuw van Orhan Pamuk
5 december Als Beale Street kon praten, door James Baldwin
2 januari
Kolja, van Arthur Japin.
Enkelen bezoeken ook de lezing van Arthur Japin over Kolja.
6 februari
Leerschool van Tara Westover
5 maart
De nazi en de kapper van Edgar Hilsenrath
2 april
Vrede op Ithaca van Sándor Márai
Wel gelezen, maar niet besproken vanwege de lockdown.
De boekbesprekingen, met vragen en begeleiding door Zandrie Albada, openden steeds weer
nieuwe gezichtspunten.
Uitje
Een uitje in mei kon niet doorgaan.
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 10 personen.
12 september: Scheiding van kerk en staat.
10 oktober: De tijd van Meister Eckhardt – voorbereiding op de lezing van Welmoed Vlieger.
14 november: Bijbelquiz.
12 december: Bidden, wat en hoe.
9 januari: Soefisme, lezing van Monica Rietveld
13 februari: Moderne devotie, hoezo modern?
12 maart: Het Gilgamesh-epos als oerverhaal.
Het onderwerp van 9 april is als artikel online verschenen en dat van 14 mei is vanwege de
lockdown uitgesteld tot het volgende seizoen.
Workshops Intuïtief Schrijven
Yvonne Mallander geeft deze workshops op dinsdagmiddagen aan een kleine enthousiaste
groep. Workshops waren op iedere derde dinsdagmiddag van de maand, 13-15 uur. € 12,00.
Op 17-9, 15-10, 19-11. Door persoonlijke omstandigheden hebben we dit moeten stoppen.
Workshops Spiritualiteit in de popmuziek door Ivo de Jong
Op 7 en 21 november hadden we zeer leuke, gezellige en interessante avonden, die gemiddeld te
weinig bezoekers trokken. De laatste avond op 19 december, kerstpop, ging niet door.
Lezingen
Welmoed Vlieger gaf een lezing voor ons in de bieb over de mystiek Meister Eckhardt, een
middeleeuwse theoloog en filosoof. Buitengewoon interessant, hoe wij hiervan voor ons eigen
leven nog kunnen leren. Goed bezocht, vooral door leden van buiten onze gemeenschap.
9 januari gaf Monica Rietveld een lezing over het Soefisme in het Themacafé.
De lezing van Wouter Blokhuis van 29 maart werd vanwege de pandemie voor onbepaalde tijd
uitgesteld.
Overige activiteiten:
Het concert van 19 april van Richard van der Keur en Hjalmar Rosing moest voor onbepaalde
tijd worden uitgesteld.
Samenwerking met Sliedrecht
Doordat onze kerkdiensten vanaf half maart tot 1 oktober vervielen, konden wij Sliedrecht niet
ontvangen. Wel hebben onze leden diensten in Sliedrecht bijgewoond.
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
De Braderie braderie ging dit jaar wegens de pandemie niet door, dus ook geen 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. Geen Regiodag dit jaar.

Op 22 september 2019 organiseerde Schiedam een historische wandeling vanwege het 110-jarig
bestaan van het kerkgebouw; daarbij waren ook enkele van onze leden aanwezig.
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 29 september 2019 was de goed verzorgde Vrijzinnige Streekdag in Sliedrecht met ds. H.
Hartogsveld, klein orgelconcert door Martine v.d. Meiden, lezing met beeld en geluid over Jules
de Korte door Martine v.d. Meiden.
De Werkgroep Interkerkelijk Contact:
Onze vertegenwoordigers zijn Greet v.d. Graaf en Liesbeth Kazen. Met de werkgroep werd op
19 januari een oecumenische dienst georganiseerd in de PKN Kerk Jan Steenstraat BovenHardinxveld.
De Band
De Band verscheen 4 maal. Redactie en uitvoering: Tilly de Groen. Rondbrengen door een team
van bezorgers.
Aandachtscommissie
De commissie is in de vorige Algemene Vergadering uitgebreid met Jenny, Aartje en Tilly,
naast Tonny en Arna die dit altijd al deden. Sinds de lockdown voornamelijk bellen.
Het gebouw
Naast onze eigen activiteiten vonden in het gebouw ook yogalessen, creatieve workshops en
zangrepetities plaats.
De zangvereniging Volharding is per 31 maart 2020 definitief gestopt. Zij hebben ons hun piano
geschonken en daar zijn wij superblij mee.
De zangvereniging Asaf heeft van half maart tot einde december hun activiteiten gestaakt. Wij
hebben een aantal maanden huur kwijtgescholden. Of zij weer zullen opstarten wordt in
december beslist.
De yoga is gestaakt van 14 maart tot 1 juli. Ook enkele maanden huur kwijtgescholden. Er
worden 3 uur extra gehuurd, totaal nu 6 uur yoga.
Alle creatieve workshops in 2020 zijn i.v.m. de pandemie niet doorgegaan.
De verhuur, het schoonhouden, verlichting, verwarming en veiligheid vergen een voortdurende
aandacht. Eenmaal is er iemand geweest om een wespennest te verdelgen.
Onze schoonmaakkracht Shanti heeft ons in maart na lange tijd verlaten; wij zijn haar dankbaar
voor haar inzet. Het meeste werk wordt nu gedaan door Remco de Groen. Voor incidenteel
schoonmaken heeft Arna zich aangemeld.
De heer Cor Verdoorn heeft zich aangemeld voor de technische commissie.
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

