
JAARVERSLAG 2021 
VRIJZINNIGEN HATTEM 

Ter goedkeuring door de ALV op 1 mei 2022 
 

Algemeen 
Net als een groot deel van 2020 staat ook het jaar 2021 in het teken van maatregelen van 
overheidswege om de Covid19-pandemie te beteugelen. De maatregelen hebben grote impact op het 
leven van de leden zelf en eveneens op hoe wij met elkaar vrijzinnige geloofsgemeenschap zijn. Het is 
zoeken naar manieren om, binnen de beperkingen van de 1,5 meter afstand, het dragen van 
mondkapjes en soms een lockdown, toch onderlinge verbondenheid te kunnen ervaren.  
 
Voorganger 
2021 staat ook in het teken van een wisseling van voorganger. Na ruim 15 jaar neemt onze voorganger 
Foekje Dijk op 29 augustus afscheid van Vrijzinnigen Hattem. Zij gaat met emeritaat. Vrijwel alle leden 
zijn aanwezig bij haar afscheid, dat in verband met corona plaatsvindt in de Emmaüskerk.  
Onder dankzegging aan het intensieve werk van de sollicitatiecommissie (Tineke Biewenga, Aart 
Wassing en voorzitter Etje Verhagen) wordt Anja van de Poppe uit Harderwijk aangetrokken als nieuwe 
voorganger. Zij kan vanwege gezondheidsredenen nog niet in september 2021 met haar werk in 
Hattem starten. Op heel korte termijn wordt in de persoon van Jasper van der Horst uit Zwolle een ad 
interim voorganger gevonden. Aan het eind van 2021 wordt zijn inzet met nog drie maanden verlengd. 
 
Bijeenkomsten 

Zondagse vieringen:  
Tot aan zondag 23 mei kunnen er geen fysieke bijeenkomsten zijn. Daarvoor worden 
alternatieven gezocht. Soms wordt er een opname gemaakt van Foekje Dijk met muziek, een 
enkele tekst en een overweging. Soms stellen voorgangers hun overweging ter beschikking die 
aan de leden en belangstellenden toegestuurd wordt via email of post. Vanaf zondag 23 mei 
kan er weer gevierd worden, met maximaal 30 bezoekers (dit in verband met de 1,5 onderlinge 
afstand maatregel en de beperkte ruimte van de Notenhof).  
Op 20 juni wordt de viering voorbereid door Bart en Grada Schutte en Pia Valk. Veel leden 
hebben voor deze viering hun dromen willen delen.  
Een bijzondere viering is het afscheid van Foekje Dijk op 29 augustus in de Emmauskerk waar 
dankzij de grotere zaal een kleine 80 personen bij aanwezig kunnen zijn.  
Op 12 september gaat Jasper van der Horst voor als onze interim-voorganger. Een goede 
gelegenheid tot een eerste kennismaking. Deze viering wordt gevolgd door de startlunch. 
De Kerstviering met Etje Verhagen vindt eenmalig op zondagochtend plaats. Door corona 
kunnen alleen de medewerkers erbij aanwezig zijn. Last minute kan Joke Altelaar op piano 
begeleiden. Michiel Verhagen verzorgt een video-opname.  
Van de reguliere vieringen wordt een geluidsopname gemaakt door Gezinus van Dijk. In de 
loop van het jaar kan Gerrie Dijk het kosterschap weer op zich nemen en Carolien Schoemaker 
herneemt het gastvrouw zijn. Zij viert met haar man Henk in augustus ‘25 jaar lid zijn en voor 
de koffie zorgen’. Koffiedrinken doen we in dit coronajaar afwisselend buiten, via Zoom, in de 
grote zaal, of op de plaats zittend waarbij de koffie langsgebracht wordt.  
Muzikale begeleiding door het jaar heen is er van Jan van Garderen, Gerben Rorije (orgel) en 
van Noor van Duinen (piano).  
In periodes dat er niet gezongen mag worden, ook niet door het ‘koor van Noor’ zijn er per 
viering twee ‘voorzangers’ (Corrie Witte, Martine van Melle, Guido Slump, Trea van der Cingel, 
Sietske en Theo van Nee). 
 



Herdenking overledenen: op 21 november, in het bijzijn van familie, herdenken we de leden 
die ons in 2021 ontvallen zijn. Ebe Ebens overleed op 12 juli en Gé Boerhave-Smit op 27 
augustus.  
 
Vredesmeditatie: door corona kan net als het jaar hiervoor de fysieke meditatie voor de vrede 
(coördinatie Corrie Witte) op 31 december niet doorgaan.  
 
Startlunch: met gepaste onderlinge afstand en een iets soberder uitvoering, kan dit jaar op 12 
september toch de startlunch doorgaan. Alice van der Sluis coördineert en 31 leden nemen 
deel.  
 
Gesprekskringen: 
Tussen alle coronabewegingen door starten in het najaar de beide bestaande gesprekskringen 
weer op.  Jasper van der Horst begeleidt de maandagochtend kring, waarbij bijbel gedeelten 
gespreksstof leveren.  
De kring op dinsdagavond gaat zelfstandig draaien, waarbij de deelnemers zelf onderwerpen 
aandragen, voorbereiden en de avond begeleiden.  
 
Lezingen in De Marke: 
De activiteitencommissie biedt, met in acht neming van de dan geldende coronamaatregelen 
twee lezingen in het najaar aan in De Marke. Aanmelding vooraf is hierbij nodig. Reinier van 
den Berg vertelt over de klimaatcrisis en Rob de Wijk geeft zijn visie op de geopolitieke situatie 
waar Europa zich in bevindt. In verband met de beperkte ruimte is er een maximaal aantal 
bezoekers van 60. Voor Rob de Wijk ontstaat nog een wachtlijst. De commissie bestaat uit 
Jeanne Ilsink, Anke Katgert, Bart Schutte en adviseur Jannes Hoeksema.  

 
Diaconaal project 
Het lopende project van hulp aan de Stichting Humanitaire Hulpverlening aan Syrië (SHHS) wordt 
afgerond. Als nieuw diaconaal project wordt gekozen voor hulp aan het dorp Karimenga in Ghana. Etje 
en Michiel Verhagen zijn via hun zoon al jaren nauw betrokken bij dit project. Toekomstgerichte 
initiatieven van een actieve en visionaire dorpsbewoner worden ondersteund en de dorps-
gemeenschap plukt daar de vruchten van.   
 
Pastoraat en contactcommissie 
Ook tijdens dit corona-jaar verricht de contactcommissie een grote inspanning om met bezoek of 
telefonisch contact te houden met alle leden. Het bestuur bedankt hen voor hun extra inzet om 
onderling verbonden te blijven! Vanaf september kunnen de leden ook een pastoraal beroep doen op 
interim voorganger Jasper van der Horst.  
Een bijzondere vorm van toch contact met elkaar hebben en elkaar ontmoeten, introduceert de 
commissie in het voorjaar met het Zoom-koffiedrinken op 11 april en 2 mei.  
Marije Vlieger neemt in dit jaar afscheid als lid van de contactcommissie. Zij wordt opgevolgd door 
Anke Katgert. De commissie bestaat dan uit: Martine van Melle (voorzitter), Sietske van Nee, Etje 
Verhagen, Joke Hilhorst, Gerdi Voskuil, Alice van der Sluis en Anke Katgert. 
Naast een felicitatie bij een verjaardag, is er met Pasen en met Kerst een speciale attentie voor de 
leden en belangstellenden, die persoonlijk bezorgd en zeer gewaardeerd wordt.  
De bloemenlijst (naar wie gaan de bloemen uit de viering) wordt samengesteld door Sietske van Nee 
en Fransje Fenijn.  
 
Communicatie 

Tweeluik: 6 x verschijnt Tweeluik, het gezamenlijke blad van Vrijzinnigen Hattem en 
Vrijzinnigen Heerde. Carolien Schoemaker tekent voor de samenstelling en opmaak.  In het 
januari-februari nummer delen veel leden over wat hen licht brengt in corona-tijd.  



Website: op de website is uitgebreide en actuele informatie over Vrijzinnigen Hattem te 
vinden, als ook de agenda en een link naar de geluidsopnames of video-opnames van de 
vieringen. Michiel Verhagen beheert de website.  

 Facebook: Etje Verhagen post hierop vrijzinnige nieuwsberichten.  
Huis-aan-huisbladen: in De Hattemer en De Schaapskooi worden de vieringen vermeld, net als 
b.v. PR berichten over de lezingen. 
Overig: tweewekelijkse uitnodiging aan de leden en belangstellenden voor de aankomende 
zondagse viering aangevuld met korte nieuwtjes en tips (Pia Valk). 

 
Bestuur: het bestuur komt 9 x bijeen waarvan 1 x via Zoom. Het bestuur bestaat uit Bart Schutte 
(voorzitter), Michiel Verhagen (penningmeester), Pieter Faber (secretaris), Tineke Biewenga 
(algemeen lid) en Corrie Witte (algemeen lid). O.a. de wisselende corona-omstandigheden vragen de 
nodige flexibiliteit van alle bestuursleden en medewerkers. 
 
ALV 
Op 20 juni is er een Algemene Leden Vergadering. Er wordt o.a. besloten om  de duur van het beleids-
plan met één jaar te verlengen tot eind 2022.  Ook vindt een bestuurswisseling plaats. Pieter Faber 
geeft het secretaris-stokje na ruim vijf jaar geestdriftige inzet over aan Pia Valk-Schutte.  
 
Penningmeester 

Financiële administratie: de penningmeester wordt ondersteund door Daniëlle Schoemaker, 
die de financiële administratie voert.  

 Notenhof 
Michiel Verhagen bezet als penningmeester ook een plaats in het bestuur van de Notenhof. 
Eventuele communicatie over het gebruik van de zaal en de keuken verloopt via hem.  
In verband met corona wordt er een ventilatiesysteem aangelegd in de Notenhof, zowel in de 
zaal als in de keuken. Vrijzinnigen Hattem levert hier een financiële bijdrage aan.  
Ledenbestand 
Aan het begin van 2021 zijn er 71 leden en 11 belangstellenden. Aan het eind van 2021 zijn er 
67 leden en 8 belangstellenden.  

 
 
  
  
 
 

 


