
 JAARVERSLAG VAN DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB 

AFD. HARDINXVELD-GIESSENDAM     1 september 2020 - 31 augustus 2021 

 

Inleiding 

Door de coronapandemie en de regels die daarbij gelden is het afgelopen jaar weer afwijkend 

geweest en de activiteiten zeer beperkt. Desondanks hebben we zo goed mogelijk contact 

gehouden en wat mogelijk was georganiseerd. 

Tijdens de lockdowns waren er om de week online diensten en onze nieuwsbrief De Band Light 

of het kerkblad De Band. Dit om samen met de telefoontjes onze contacten te waarborgen. 

Per 1 oktober 2020 hebben wij de diensten en activiteiten in de kerk, met inachtneming van de 

corona-richtlijnen, hervat. Vanaf 20 december tot 16 mei lagen de activiteiten weer stil.  

 

Bestuur  

De Algemene Ledenvergadering van  2020 was op 19 november.  

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. 

Dhr. K. Blokland stelde zich voor 1 jaar beschikbaar om het bestuur te assisteren. 

Er waren zeven bestuursvergaderingen waarvan 2 digitaal, waarbij ook onze voorganger dr. 

A.P.B. van Meeteren aanwezig was. 

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

De landelijke Algemene Vergadering in 2020 via Zoom werd bijgewoond door T. de Groen. 

Het bestuur heeft grote twijfels of we zo wel door kunnen gaan. 

   

Voorganger 

Dr. A.P.B. van Meeteren was onze voorganger. Zijn dienstverband was 6 uur per week, waarbij 

hij de laatste maanden enig werk van de secretaris heeft overgenomen. Hij ging voor in 7 

kerkdiensten en 11 online diensten. 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 

werd uitgesproken. Hij bezocht de leden waar mogelijk of hield telefonisch contact. Hij leidde 

de uitvaart van onze voorzitter mw. Lies Sluimer. Hij heeft het Themacafé met heel veel inzet 

geleid en dat wordt door de leden zeer gewaardeerd. Hij was betrokken bij de organisatie van 

activiteiten zoals het jubileum. 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 Bijtankdag bij. 

 

Leden 

In het afgelopen verenigingsjaar overleed ons lid en voorzitter  mw. E. Sluimer-Vervoorn op 31 

juli 2021. Het aantal leden/begunstigers per 1 september 2020 was 32.  

Van de landelijke vereniging ontvingen we ook dit jaar  subsidie vanwege de gemiddeld hoge 

leeftijd van de leden. 

 

Kerkdiensten 

Tijdens de lockdowns hebben wij geen kerkdiensten georganiseerd: in september 2020 en van 

20 december 2020 t/m 16 mei 2021. In het verslagjaar waren er 14 kerkdiensten en 13 online 

diensten. De online diensten werden goed beluisterd, door veel meer mensen dan er zondags in 

de kerk zitten. 

De wisselkerkdiensten met Sliedrecht vervielen aan onze kant omdat wij tijdens de lockdown 

geen kerkdiensten organiseerden. 

 

 

 



 

Kunst in de Kerk 

Omdat er geen kerkdiensten waren, is de expositie van Sjaak de Graaf, vanaf begin maart 2020, 

wel een jaar blijven hangen. Toen zijn er foto’s van Tilly de Groen opgehangen. Rond begin 

september werden mooie stillevens geëxposeerd van Arie Bakker, die ook verkocht werden voor 

Dierenlot.  

 

Bijzondere diensten 

De Streekdag 2020 ging niet door en het jubileum werd verschoven naar 26 september 2021. 

1 november was de Herdenking van de overledenen in kleine kring met ds. Aries van Meeteren. 

24 december vierden we een digitale kerstnacht, opgenomen in onze kerk en geleid door ds. 

Aries van Meeteren. Muziek: piano, Leonie Koedijk-Lanser, Anja Breedijk. 

De oecumenische Gebedsdienst ging dit jaar vanwege Corona niet door. 

Voor Witte Donderdag en Pasen was er een mooie online dienst. 

De herstart van de kerkdiensten was op 23 mei, Pinksteren. 

 

Overig 

Het orgelspel werd verzorgd door Anja Breedijk. Incidenteel speelde Leonie Lanser, piano.  

Onze leden verzorgden de bloemen op de kansel, de autodienst het koffiedrinken na de dienst.  

 

Jaarprogramma 

Voor zover mogelijk verzorgden we de volgende activiteiten: 

 

Literaire boekenclub (10 leden)  

We lazen 4 boeken: 

1 oktober De man in de rode mantel, Julian Barnes 

5 november Allerzielen, Cees Nooteboom 

3 december Haruki Murikami, Norwegian Wood 

  Een half jaar heeft de leeskring stilgelegen. 

3 juni 2021 De Alchemist, Paolo Coelho 

 

De boekbesprekingen, met vragen en begeleiding door Zandrie Albada, waren zeer boeiend. 

 

Themacafé  

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

Dit zijn interessante ochtenden worden doorgaans goed bezocht, gemiddeld 10 personen. 

8 oktober Levenskunst 

12 november Het boek van Baggini: Evangelie zonder God. 

10 december Leren van de Stoïcijnen. 

De rest van het programma werd uitgesteld tot het volgende seizoen. 

 

Films 

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

bekendheid gaven.  

16 september Mi Vida, feel good film met Loes Luca 

14 oktober  Voor Sama, Syrische tragedie van binnen uit 

Het verdere programma is vervallen. 

 

Geen workshops  

 

Geen lezingen 

De lezing van Wouter Blokhuis heeft tot heden niet plaats kunnen vinden. 



Geen overige activiteiten: 

Het concert van 19 april van Richard van der Keur en Hjalmar Rosing heeft tot heden niet plaats 

kunnen vinden. 

 

Samenwerking met Sliedrecht 

Doordat onze kerkdiensten vanaf half maart tot 1 oktober vervielen, konden wij Sliedrecht niet 

ontvangen. Wel konden onze leden de diensten in Sliedrecht bijwonen. 

 

Public Relations 

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

 

De Band  

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

van bezorgers en per post. 

 

Externe contacten  

 

De NPB-afdelingen in de Regio Rijnmond:  

Geen Regiodag dit jaar. 

 

De Vrijzinnigen in de Streek:  

Geen activiteiten. De Streekdag 2020  bij ons verviel. 

 

De Werkgroep Interkerkelijk Contact: 

Geen activiteiten. 

 

Aandachtscommissie 

De commissie: Jenny, Aartje, Tilly, Tonny en Arna. Hartelijk dank voor de inzet. 

 

Het gebouw 

Tijdens de lockdown is halve huur gevraagd. Enige huurders: de heer Awashti voor yoga, 

Arjanneke Hoogewoning voor zwangerschapsyoga, incidenteel, en de zangvereniging Asaf. 

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

aandacht. 

Het meeste schoonmaakwerk wordt nu gedaan door Remco de Groen. Voor incidenteel 

schoonmaken heeft Arna zich aangemeld.  

De heer Cor Verdoorn is voor de technische zaken. 

 

Tot slot 

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

 

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


