JAARVERSLAG 2019 VRIJZINNIGEN HATTEM EN OMGEVING
Vast te stellen in de Algemene Leden Vergadering 11 oktober 2020

Zondagse bijeenkomsten
Iedere veertien dagen was er een bijeenkomst in de Notenhof, in totaal 26.
Op de tussenliggende zondagen was er dienst in Heerde. Onze eigen predikant Foekje Dijk
ging voor in 9 diensten. Verder waren er voorgangers van elders. Tineke Biewenga nodigde
de gastvoorgangers uit.
Deze cijfers zijn gelijk aan die in 2018
De bijeenkomsten werden muzikaal begeleid door Gerben Rorije (8x), Jan van Garderen (8x)
en Noor van Duinen (10x). Het koor van Noor had weer een goede inbreng bij het zingen in
de bijeenkomsten.
Samen met de kerstviering bezochten 1449 personen onze bijeenkomsten, gemiddeld 54 (in
2018 was dat 51)
Voor elke dienst verzorgde Carolien Schoemaker een liturgie voor alle aanwezigen.
Na afloop van iedere dienst was er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten.
Daarvoor was veel belangstelling.
Op 3 maart overleed ons lid Maria Hermanna Nijlunsing-Muller. Wij stonden in de dienst van
24 november daar samen met haar familieleden bij stil. In deze dienst herdachten wij ook
hen die niet bij onze geloofsgemeenschap betrokken waren, maar wel betreurd werden.
De viering op Kerstavond werd verzorgd door ds Jelmer Koornstra, met gewaardeerde
medewerking van harpiste Annegreet Rouw uit Deventer en organist Gerben Rorije.
Er waren 65 bezoekers. Na de dienst werden we weer door Bart Schutte verrast met een
heerlijk glas glühwein.
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Steunproject
In de Algemene Leden Vergadering van 14 oktober 2018 werd besloten om opbrengst van de
tweede collecte te doen toekomen aan de Stichting Humanitaire Hulpverlening Syrië te
Enschede (S.H.H.S.) In 2019 was dat € 3042, De leden ontvingen eind 2019 een Kerstbrief
met informatie over de activiteiten van de Stichting in m.n. de regio tussen Aleppo en de
Turkse grens.

Pastorale zorg en contactcommissie
De pastorale zorg werd uitgeoefend door onze predikant Foekje Dijk.
Er is ter bevordering van het contact met de leden een commissie. Als de contactcommissie
verneemt dat leden ziek zijn of graag bezoek hebben van de predikant, dan wordt dit
meteen aan de predikant gemeld. De contactcommissie overlegt enkele malen per jaar met
de predikant. De commissie bestond in 2019 uit de dames Fransje Fenijn, Jeanne Ilsink,
Gerdi Voskuil, Martine van Melle, Sietske van Nee, Etje Verhagen en Marije Vlieger.
De commissie zorgt dat er bloemen gaan naar leden die een opkikkertje nodig hebben of die
iets te vieren hebben.
Alle leden en begunstigers kregen met hun verjaardag een kaart ter felicitatie namens Foekje
Dijk en de contactcommissie en met Kerst een kaart met goede wensen, namens bestuur en
contactcommissie.
Gesprekskringen
Onder leiding van ds. Foekje Dijk zijn er twee gesprekskringen :
- de leerkring (rondom een gedeelte uit de Bijbel)
- de levenkring (rondom een filosofische, ethische of theologische tekst uit een krant of
tijdschrift)
Men komt 6x per jaar bij elkaar; er zijn 10 á 12 deelnemers (= het maximum)
Vredesmeditatie (World Peace Meditation Day)
Overal ter wereld startte op hetzelfde tijdstip (31 december 12.00 Greenwichtijd, dat is 13.00
onze tijd) een 1 uur durende meditatie. Miljoenen deden hieraan mee door allereerst stil te
staan bij de vrede in zichzelf, daarna de vrede in hun omgeving en tot slot de vrede in de
wereld. Vrijzinnig Hattem heeft zich in 2018 aangesloten bij dit initiatief. In 2019 kwamen er
21 personen meedoen. In 2020 willen we dit zeker herhalen, en met meer publiciteit vooraf.
Bestuur
Het bestuur bestond bij het begin van het jaar uit Bart Schutte, Bas Dane, Pieter Faber, Tineke
Biewenga en Corrie Witte. Bas Dane is per 1 september opgevolgd door Michiel Verhagen.
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd.
Algemene Leden Vergadering (ALV)
Er vond op zondag 14 april 2019 een ALV plaats. Het verslag daarvan is nog niet vastgesteld.
Het zal voorgelegd worden aan de ALV van 11 oktober 2020. De najaarsvergadering van 2019
heeft niet plaatsgevonden omdat er geen dringende agendapunten waren. De
voorjaarsvergadering van 2020 ging niet door vanwege de corona epidemie.
Tweeluik
Ook dit jaar verzorgde Carolien Schoemaker op voortreffelijke wijze het blad Tweeluik dat
we samen met Heerde 6 keer per jaar laten verschijnen. Het bestuur en het bestuur hebben
uitvoerig samen stilgestaan bij de gang van zaken

Communicatie
-Al jaren stond er elke 14 dagen in de Hattemse Dijkpoorter een column van de hand van
Foekje Dijk. Daarin werd ook gewezen op zondagse bijeenkomsten van Vrijzinnigen Hattem
en op lezingen in de Marke. De Hattemer stopte eind 2019 maar al na enkele weken
begonnen gesprekken over een nieuw blad in Hattem
- In de meeste nummers van Tweeluik stond een kort stukje: “Van de bestuurstafel”
- Van (bijna) alle leden is inmiddels een foto gemaakt met daarbij de naam, ter verspreiding
onder de leden.
- Alle vieringen werden opgenomen. Voor wie dat wil is een CD verkrijgbaar bij Gezinus van
Dijk.
- Gerben Rorije hielp de site vrijzinnig-hattem.nl in de lucht te houden.
- We hebben als Vrijzinnig Hattem alsnog een Facebook account, beheerd door Etje
Verhagen. Etje zelf trad toe tot een landelijk Vrijzinnig Platform.
- Begonnen is om over de lezingen gericht informatie te verstrekken ook aan niet-leden die
daartoe belangstelling getoond hebben. Er wordt een lijst aangelegd.
Kosterschap
Mevrouw Gerrie Dijk heeft weer op voortreffelijke wijze het kosterschap vervuld. Gerrie
verzorgde samen met Carolien en Henk Schoemaker als k- team de koffie na de zondagse
bijeenkomsten. Alle drie dank voor de inzet. Gezinus van Dijk verzorgde de techniek tijdens
de vieringen; hij kon werken met een nieuwe geluidsinstallatie.; ook dank aan hem.
Lunch
Eens per jaar wordt er aan het eind van de zomer na een zondagse viering een zogenaamde
startlunch georganiseerd.
Financiële administratie
Evenals vorig jaar werd de financiële administratie verricht door Danielle Schoemaker.
Ledenbestand
Het aantal leden was eind 2019 73, en het aantal belangstellenden 11 (begin 2019 resp. 74
en 11)

