
Jaarverslag van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar over de periode  
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 (versie website) 
 
Inleiding 
Voor u ligt het verslag over 2019. Een mooi en bijzonder lustrumjaar met de komst 
van onze nieuwe voorganger, inspirerende zondagse diensten en bijzondere 
bijeenkomsten. In dit verslag treft u een korte toelichting aan op het rijke scala aan 
activiteiten dat onze vereniging kent. Samengesteld op basis van inbreng uit de 
verschillende commissies. 
 
Het bestuur 
In het jaar 2019 is het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter, vicevoorzitter, 
secretaris, penningmeester, kerkmeester en twee bestuursleden algemeen. 
 
Beroepingscommissie 
Vanwege het vertrek per 1 januari 2019 van de dominee werd er al eind 2018 een 
beroepingscommissie van 21 leden samengesteld. Gezamenlijk slaagden zij er na 
een aantal vergaderingen en een zorgvuldige sollicitatieprocedure in een opvolger te 
vinden, die half augustus 2019 officieel aantrad als voorganger. 
 
Bezinningssamenkomsten 
Vanwege de verschillende lustrumactiviteiten vonden er in 2019 drie 
bezinningssamenkomsten plaats. Zoveel mogelijk werd aansluiting gezocht bij de 
centrale thema’s “Vergezichten” en “Zinnen zoeken”. Op 27 januari tijdens de Week 
van de Poëzie sprak dichter Joost Baars over de relatie tussen poëzie en gebed. 
Roeland Lelieveld kwam op 26 mei vertellen waarom hij zich naast zijn gewone baan 
met hart en ziel en eigen geld al jaren inzet voor het planten van bomen in Kenia. Als 
derde sprak op 3 november theoloog en schrijver Alain Verheij over wat je als 
weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel. Steeds leverden verschillende 
musici een prachtige bijdrage aan de bijeenkomsten, die goed bezocht werden. Ook 
voor de nabesprekingen bestond telkens goede belangstelling. De BSK-commissie 
was zeer verheugd te horen dat het project van Roeland Lelieveld de komende jaren 
een jaarlijkse donatie van € 2000 van onze vereniging zal ontvangen. 
 
Het Cyber café 
Dankzij grote inzet is er iedere vrijdagochtend vanaf 10.00 uur een leerzaam en leuk 
programma voor een wisselende groep mensen die meer willen doen met hun iPad 
of iPhone. Daarnaast houden sommigen van tijd tot tijd een verhaal over bij 
voorbeeld ‘De Hertenkamp’, een vakantie op Cuba met de fiets of het veredelen van 
bijzondere groentes.  
De kopjes koffie verhogen de gezelligheid en dragen dikwijls bij tot een levendige 
discussie. 
 
Filosofisch Café 
In het afgelopen jaar is het Filosofisch Café van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar van 
start gegaan.  
Van september tot november 2019 beleefden wij de start van deze activiteit op elke 
tweede woensdag van de maand, van 19.30 uur (inloop) tot 22.00 uur (sluiting). 
Het Filosofisch Café is open voor iedereen. De entree is € 5 pp (inclusief koffie/thee). 
 



De sprekers in 2019 waren:  
(1) Dr. Jan Keij (Het appel bij Levinas. Het ware zelf en de weg naar het best 
mogelijke helpen) op 11/9/2019. Aantal aanwezigen: 25. 
(2) Prof.dr. Johan Goud (Het kwaad: religieuze strategieën) op 9/10/2019. Aantal 
aanwezigen: 30. 
(3) Prof.dr. emeritus-hoogleraar Paul.J.M. van Tongeren (Autonomie en ‘het 
voltooide leven’) op 13/11/2019. Aantal aanwezigen: 45. 
Onder de bezoekers van het Filosofisch Café waren er ook vele van buiten onze 
geloofsgemeenschap. De reacties waren positief.  
 
Hulpkosters  
Het team van hulpkosters bleef in 2019 goed op sterkte. Iedereen heeft zijn weg in 
de nieuwe keuken inmiddels wel gevonden. Het is fijn dat er steeds vele handen 
beschikbaar zijn, dat maakt het werk licht! 
 
Janosfalva 
In de diaconale hulp aan onze partnergemeente Janosfalva zijn het Studiefonds, het 
Ouderenfonds en de Kerstpakkettenactie de drie hoofdelementen. Op dit moment 
zijn er 6 jongelui die nog een aantal jaren bezig zijn met ofwel de middelbare school, 
ofwel met een vervolgopleiding.  
Ca. 40 zeventig+’ers krijgen jaarlijks een bescheiden bedrag uit het Ouderenfonds 
voor de aankoop van vullingen butagas, waarop wordt gekookt in de zomer, om hout 
te sparen voor de wintermaanden  
De aanwezigheid van de vorige predikant en zijn vrouw tijdens het 100-jarige 
bestaan, waren een feestelijke bevestiging van een waardevolle periode van bijna 
twintig jaar vriendschap.  
 
Kerkgebouw 
In 2019 is er weinig aan het kerkgebouw gesleuteld. Na de renovatie in 2018 restte 
slechts de laatste kleine details. 
De kerkzaal bleek prima geschikt voor recepties; die waren er zeker in 2019, 
vanwege het lustrum en de komst van de nieuwe predikant. 
In november kon de kerkmeester met veel plezier de sleutels overdragen aan haar 
enthousiaste opvolger. 
Net voor de jaarwisseling is er tot grote opluchting van de oude kerkmeester nog een 
nieuwe en veel veiligere stoppenkast geplaatst in de voorhal. 
 
De kerktuin 
Er is veel werk verzet om de tuin te herstellen, na de ravage ten gevolge van het 
vervangen van de riolering vorig jaar. Bij de viering van ons 100-jarig bestaan heeft 
men gelukkig kunnen genieten van alle bloeiende bollen en daarna van de bijbelse 
en symbolische planten. Hoogtepunt was de onthulling van de glazen plaat met 
gedicht van Ida Gerhardt, een prachtig kunstwerk temidden van een speciale 
beplanting: siergrassen, witte maagdenpalm, witte akeleien en een levensboom 
(thuja) om de letters beter te kunnen lezen. 
De Burcht heeft ter ere van het 100-jarig bestaan een prachtige bank voor in de 
stiltetuin geschonken. Deze is verankerd door onze hovenier die ook al het grote 
snoeiwerk voor haar rekening heeft genomen. 
De tuincommissie heeft met veel plezier iedere maand de handen uit de mouwen 
gestoken om ongewenst onkruid te wieden en uitgebloeide bloemen te toppen. In de 



weken van grote droogte moest er extra, handmatig gesproeid worden. Verder zijn 
de eiken onder handen genomen. 
We kijken terug op een feestelijk tuinjaar en hopen dat we weer een mooi seizoen 
tegemoet gaan! 
 
Kunstcommissie 
De Kunstcommissie is blij om keer op keer kunstenaars te vinden die bereid zijn hun 
artistieke ziel en zaligheid met ons te delen. Niet alleen met hun werk maar ook door 
een glimp te geven van hun allerpersoonlijkste inspiratie tijdens een zondagsdienst. 
In het kader van de lustrumviering -100 jaar NPB Wassenaar- werd een prachtige 
tentoonstelling samengesteld van foto's van 100 jaar leven binnen en buiten onze 
NPB Wassenaar. 
In de zomer mochten we Wiepke van Dalsum verwelkomen met werk van haar hand, 
schilderijen, tekeningen, collages en miniaturen. 
Eind september kwam Dons van der Gronden-Deppe, bewoonster van de Burcht, 
ons verblijden met haar kleurige schilderijen van Wassenaars dorp en duin. 
 
Lustrumcommissie 
100 jaar in 100 dagen 
Onder dit motto heeft de Lustrumcommissie vanaf half februari t/m half mei 2019 een 
programma samengesteld om het 100-jarig bestaan van de afdeling Wassenaar van 
de NPB te vieren. 
Gefocust is op activiteiten uitsluitend voor leden en begunstigers, activiteiten mede 
gericht op de inwoners van Wassenaar en activiteiten, die op landelijk niveau 
navolging zouden kunnen krijgen. 
De aftrap vond plaats tijdens de traditionele erwtensoepavond, die voor de 
gelegenheid was omgedoopt tot “Soep vooraf”. Tijdens deze avond zijn ook de 
speciale lustrumpostzegels gepresenteerd. 
Uit het rijke filmarchief is de film “Wat is het heden zonder verleden” samengesteld, 
die tijdens een speciale filmavond is vertoond. Vele bazaars en feestavonden 
passeerden de revue. 
Op initiatief van het Cybercafé is een boek gemaakt door en voor leden met de titel: 
“Persoonlijke verhalen op de Golfslag van de Tijd”. De presentatie van dit boek vond 
plaats op een drukbezochte avond. 
De bijdrage van de Mannenclub aan het lustrum bestond uit een lezing van Prof. Dr. 
L.J. Brinkhorst met de titel: Perspectieven van Europa in een veranderende wereld. 
Op 17 maart vond de lustrumkerkdienst plaats. 
Na afloop van de dienst werd het lustrumblad “Vergezichten” gepresenteerd, mede 
bedoeld om aan buitenstaanders een indruk te geven van wat zich zoal in heden en 
verleden heeft afgespeeld aan Lange Kerkdam 46. 
Duidelijk bedoeld voor alle Wassenaarders was de voorstelling in de Warenar. 
Barbara de Beaufort, Jan Geurt Gaarlandt en Paul van Vliet gaven, ieder op eigen 
wijze, invulling aan het thema “Vergezichten”. Hun bijdragen werden verbonden door 
improvisaties van Wolfert Brederode aan de vleugel. 
Voor ouder, maar vooral ook voor jong publiek was de orgelworkshop bedoeld, die 
op een vroege zondagmiddag plaatsvond. De binnenkant van een orgel had voor de 
aanwezigen na afloop van de workshop geen geheimen meer. 
Op 2 mei, dé 100ste verjaardag van de afdeling, vond tijdens de receptie, de 
aanbieding van het lustrumcadeau van de NPB aan de inwoners van Wassenaar, 
plaats. Immers: wie jarig is trakteert! Door de voorzitter van de Stichting Poëzieroute 



Wassenaar werd een glazen plaat onthuld in de voortuin van de kerk met daarop het 
gedicht “Zondagmorgen” van Ida Gerhardt, de dichteres, die enige jaren met haar 
ouders naast het kerkgebouw woonde. 
De laatste activiteit vormde de buitendag. Gestart werd met een boottocht door 
Midden-Delfland. Weilanden, vogels en stilte waren de kernwoorden van dit 
evenement. Na de lunch volgde in het kerkje van Op Hodenpijl in Schipluiden het 
literair concert “Anne”. Sanne Terlouw en het Leonard Ensemble maakten op 
verzoek van onze geloofsgemeenschap een voorstelling over het leven van Anne 
Mankes-Zernike, de eerste vrouwelijke predikant in Nederland, die tevens van groot 
belang is geweest voor de richting waarin de NPB zich zou ontwikkelen. Velen 
verlieten de kerkzaal met tranen in de ogen. De Lustrumcommissie heeft zich sterk 
gemaakt voor meerdere voorstellingen in het land van dit literair concert. 
Tenslotte heeft de Lustrumcommissie na de Pinksterdienst aan het bestuur van de 
afdeling het portret aangeboden van Ds. J.H. van der Slooten, de vergeten 
predikante, die absoluut een plaats verdient in de eregalerij van voorgangers van 
onze afdeling en daar nu ook hangt. 
 
Mannenclub 
Ook dit verslagjaar werd een zestal lezingen verzorgd. 
De belangstelling van de leden van de Mannenclub voor deze bijeenkomsten bleek 
ook dit seizoen onverminderd groot. 
De openbare lezing op 7 december door Frits Duparc met de titel “Wat is een 
Rembrandt” waarbij veel leden/belangstellenden aanwezig waren was eveneens een 
groot succes. 
 
Opgang  
Het kerkblad van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar komt 11x per jaar uit, in juli 
verschijnt het blad voor de maanden juli en augustus. De redactie komt iedere 
maand bijeen, constructief, creatief en gezellig.  
De dominee verzorgt maandelijks het hoofdartikel, de voorzitter van het bestuur doet 
dat voor de maanden september en januari.  
Vanuit de commissies wordt trouw en tijdig kopij aangeleverd: 
BezinningsSamenKomst, Filosofisch Café, Filmclub, Cybercafé en Fotoclub, alsook 
de Culturele Commissie van De Burcht.  
Opgang digitaal verschijnt vanaf voorjaar 2019 in kleur. Opgang per post zal ook 
blijven verschijnen, echter nog steeds in de zwart-wit versie.  
De advertentiepagina vertoont nog een lege plaats. De redactie doet graag een 
oproep aan de leden mee te willen denken over mogelijke adverteerders.  
Een keer per maand ontvingen leden, begunstigers, vrienden en zich tevoren 
aangemelde geïnteresseerden de Nieuwsbrief in 2019. De inhoud is met name 
gericht op de kerkdiensten, bezinningssamenkomsten, het Filosofisch Café, lezingen 
en cursussen: informatie waardoor ook geïnteresseerden buiten de Vrijzinnigen NPB 
Wassenaar zich aangetrokken kunnen voelen. 
 
Public Relations 
In het najaar van 2019 zijn wij verdergegaan op de ingeslagen weg om een nieuwe 
website te ontwikkelen.  De Ledenvergadering had hier een positief besluit over 
genomen. Met het instellen van een PR-commissie (vertegenwoordigers van de 
groepjes die al bezig waren met verschillende vormen van nieuwsuitingen binnen 
onze kerk) hadden wij voldoende kennis en mankracht in huis om hier vorm aan te 



geven. In januari 2020 stond er een nieuwe site klaar!  
Met de komst van de dominee zijn wij ook een stuk actiever geworden op soc. media. 
Hij heeft ons lid gemaakt van Facebook en wekelijks en soms vaker post hij allerlei 
activiteiten van onze kerk. Geconstateerd kan worden dat dit zeker ook gelezen 
wordt door mensen die geen lid zijn van onze kerk. 
Ook dit jaar zijn de activiteiten van de Vrijzinnigen NPB Wassenaar zichtbaar 
gemaakt via De Wassenaarse Krant, de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar en de 
site www.wassenaarders.nl. De redactie van de De Wassenaarse Krant maakt er 
elke keer weer een mooie, herkenbare aankondiging van. 
Het blijft zoeken om als kerk, niet-kerkgangers enthousiast te maken voor de 
activiteiten van de Vrijzinnigen. Daarnaast zal er ook verjonging van de leden moeten 
plaatsvinden wil de kerk over 10 jaar nog bestaan. 
Met de ervaringen van de predikant op dit vlak gaan wij in 2020 ons verder richten op 
het werven van nieuwe leden via allerlei PR-kanalen. Een plan hiervoor is in de 
maak. 
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies heeft in 2019  met twee leden deelgenomen aan de 
beroepingscommissie voor de nieuwe dominee; daarnaast  1 x vergaderd en 1 x 
vergaderd met het Bestuur. In de najaars-ledenvergadering werd een oproep gedaan 
voor nieuwe leden. 
 
Wijkhoofden 
In 2019 kwamen de wijkhoofden op 7 november ’s middags om 3 uur bijeen om 
kennis te maken met onze nieuwe predikant. Deze gelegenheid is tevens te baat 
genomen om de wensen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de wijkhoofden 
te sonderen. Het wijkhoofdenteam is in 2019 uitgebreid met 2 personen, maar is 
verder onveranderd gebleven.  
Aan de hand van de gemaakte opmerkingen is een nieuw werkblad opgesteld.  
Tussentijds werden de stukken voor de ALV’s rondgebracht. 
In de kersttijd hebben de wijkhoofden met een aantal enthousiaste leden met groene 
vingers weer tientallen kerststukjes gemaakt, die daarna werden uitgedeeld aan 
velen om een groene groet te brengen. Aan De Burcht I en II zijn twee grotere 
kerststukken aangeboden, die daar in de hal werden opgesteld. 
 
Slotwoord 
Wederom een inspirerend jaar, met de komst van onze nieuwe predikant en 
terugkijkend op een feestelijk Lustrumjaar. 
Namens het bestuur heel veel dank voor uw inzet! 

            
  Oktober 2020 

          Willy de Vos-van 
Liere 
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