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Inleiding
Voor u ligt het verslag over 2020, een bijzonder jaar. Een aantal bijeenkomsten
kon het afgelopen jaar niet doorgaan vanwege Corona. 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 2020 is het bestuur als volgt samengesteld: Voorzitter Karin de Boer-
Vogelaar, vicevoorzitter Albertine Schneider-Voskamp, secretaris Brigitta van der
Ven-Scheffel, penningmeester Frans Driedonks, kerkmeester Johan Bouwer, en
de bestuursleden algemeen Willy de Vos en Paul Thorissen. Het bestuur is
zeventien keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. Iets meer dan gebruikelijk.
Een deel van de vergaderingen verliepen via Zoom. Begin mei heeft het bestuur
om haar warme betrokkenheid te tonen aan de bewoners van de Burcht tijdens de
eerste lockdown een bakje met voorjaarsbolletjes overhandigd.

Bezinningssamenkomsten
Niets vermoedend van wat nog zou komen, was er op zondag 9 februari 2020 een
overvolle Bezinningsbijeenkomst met Stevo Akkerman als spreker.
Het onderwerp: ’Het klopt wel, maar deugt niet’. Met bijna honderd mensen
luisterden we naar zijn bezielde betoog over morele verantwoordelijkheid in de
publieke ruimte, de rol van de politiek in onze westerse wereld. Karin Kuijper
zorgde voor de muzikale omlijsting, beginnend met het langzame deel uit het
Italiaans Concert van J.S.Bach en na afloop een levenslustige nocturne van  F.
Chopin.  Het nagesprek werd een mooie aanvulling.
Op 14 november 2021 hopen we Stevo Akkerman weer te ontvangen.
Maar toen kwam corona en werd alles anders. De BSK met Elly en Frank den
Herder in april is vervallen, maar ook Welmoed Vlieger moest afzeggen. Gelukkig
vonden we Rudi Oranje bereid op zeer korte termijn in te springen. Het
sleutelwoord van zijn verhaal was ‘Ontferming’. Harpiste Wendy Rijken speelde
een prelude van J.S.Bach en muziek van Yann Tiersen, een wens van Welmoed
Vlieger. We verwachten een herkansing voor de sprekers, de musici en onszelf!



Cultuur
De Corona-crisis is een grote klap voor theatermakers. Met name voor jonge
talentvolle theatermakers is deze crisis een ramp. Zij hebben nog niets kunnen
opbouwen. Kerkgebouwen konden in de zomer een veilige haven zijn voor
theatermakers. In ons kerkgebouw boekten we twee optredens van stand up
filosofe Laura van Dolron. Het was onze manier om in deze Corona-tijd een
theatermaker te steunen. Hoe mooi zou het zijn als meer kerken dit ook doen en
een theatermaker steunen door hem of haar een podium te geven. Eigenlijk heel
logisch dat kerken dit doen, want kerk en theater zijn familie van elkaar. Theater
ontstond immers ooit in de kerk en lange tijd was de kerk het enige theater met
Bijbelse verhalen, verhalen over heiligen. Buiten de kerk was er straattheater of
speelde men vanaf een kar. Uiteindelijk gingen kerk en theater hun eigen weg.
De relatie tussen de twee werelden was ook niet altijd even harmonieus. Tot op
de dag van vandaag vindt men in het theater wat van de kerk en omgekeerd.
Afgelopen zomer deden we hier in Wassenaar echter een poging om de band te
onderstrepen. Laura wist ons te ontroeren met haar pleidooi voor liefde. Liefde is
vaak zo ingewikkeld, omdat ze juist boven kan komen drijven in tijden dat het niet
goed gaat met je. Dat geldt dus ook een klein beetje voor onze liefde voor het
theater. Laura legde uit hoe de liefde werkte. Wij lieten onze liefde voor het
theater blijken.

Het Cybercafé
De laatste normale Cybercafé bijeenkomst vond plaats op 28 februari. Op Goede
Vrijdag kwamen we voor de eerste keer weer bij elkaar via Zoom. De
tussenliggende tijd is gebruikt om de leden te leren omgaan met Zoom. De hele
rest van het jaar, geen vrijdag werd overgeslagen, werden er lezingen gegeven
m.b.v. Zoom.  Belangrijk waren de Pro Memoriam bijeenkomsten als een van de
onzen was overleden. Zijn of haar rol binnen het Cybercafé werd opgehaald. Dit
hielp bij de verwerking van het wegvallen van een dierbaar lid in deze moeilijke
Coronatijd. 



Filosofisch Café
Ondanks de Corona pandemie hebben er toch nog vijf bijeenkomsten van het
Filosofisch Café kunnen plaatsvinden in de kerk. Deze bijeenkomsten waren ook
online te volgen.Op 8 januari sprak Dr. Ton de Kok, docent godsdienstfilosofie,
over: “Wat is God - filosofen en schrijvers op zoek”. De kerk zat goed vol - de
Corona pandemie was nog niet uitgebroken. Op 12 februari hield Drs. Karel van
Haaften, oprichter van het Socratisch café Zwolle, een inleiding over de
Socratische methode. Een levendige discussie volgde. Op 11 maart sprak
emeritus predikant Dr. Foeke Knoppers over het thema “vita activa” bij Hannah
Arendt. Op 9 september trapte Geert Jan Blanken, Kierkegaard kenner en
hoofdredacteur bij de EO, het seizoen 2020/2021 af met een inleiding over “De
grens tussen denken en geloven” bij Kierkegaard. Op 14 oktober sprak Volkskrant
journalist Fokke Obbema over zijn bijna dood ervaring en over zijn boek “De zin
van het leven”. Ondanks Corona een goed gevulde kerkzaal met dertig
belangstellenden. De lezing van schrijfster en filosoof Désanne van Brederode, die
voor 19 november was gepland, moest helaas vanwege verscherpte Corona
regels worden uitgesteld tot 2021.

Kerkgebouw
Vanuit ons gebouw werden er dit
jaar drie uitvaarten verzorgd, 
uiteraard aangepast aan 
de coronaregels. Bij de vluchtdeur
in de achterzaal is aan de buitenzijde 
een luie trap van tegels aangebracht.
Voor de brandbeveiliging is een 
onderhoudscontract afgesloten. Alle aanwezige (ouderwetse) lampen in de
Kerkzaal zijn vervangen door zuinige LED lampen. De vorige kerkmeester is
bereid gevonden als sleutelbeheerder (van de zijdeur) te blijven functioneren. 

De kerktuin
Er is veel werk verzet in de kerktuin. Een aantal bomen en struiken aan de
oostkant van de kerk werd grondig onder handen genomen, deels door onze
kerkmeester, deels door Liesbeth Köhlenberg. Ook de rododendron tegen de
voorgevel werd flink teruggesnoeid, maar gelukkig is er weer blad aangekomen. In
december heeft onze hovenier het stuk aan de westkant gedaan en een mooie
heg van olijfwilg achterin geplant. De tuincommissie heeft gedurende de corona-
tijd toch geprobeerd om iedere maand de handen uit de mouwen te steken om
ongewenst onkruid te wieden en uitgebloeide bloemen te toppen. We kijken terug
op een rustig tuinjaar en verheugen ons op het komende seizoen! Het zou fijn zijn,
als enthousiastelingen zich zouden aanmelden om in de kerktuin mee te helpen! In
principe werken we de laatste donderdagochtend van de maand ongeveer twee
uur in de tuin! 



Kunstcommissie
De kunstcommissie was heel blij met de wolken-schilderijen van Sebastiaan
Stip. De nieuwe expositie begon begin maart en tijdens de dienst van 27 maart
was de kunstenaar te gast in ‘Liefs uit Wassenaar’. We zijn blij dat de
schilderijen konden blijven hangen en hopen dat Sebastiaan Spit binnenkort nog
een keer kan komen.

Leden
Aan het begin van het jaar had onze afdeling 216 leden en begunstigers, aan
het eind van het jaar was dit aantal 201. Het aantal leden en begunstigers blijft
dalen. Niet alleen bij ons, maar ook bij de andere afdelingen en andere
verenigingen zie je dat mensen zich minder snel binden d.m.v. een
lidmaatschap.
Daar tegenover staat dat activiteiten goed worden bezocht, ook door niet-leden.

Lezing
Op 3 maart presenteerde Evert Schneider zijn boek “een Wolk wordt Woord”,
een rechtstreekse vertaling uit het Sanskriet van het belangrijkste gedicht van de
grote Sanskriet dichter Kalidasa, de Wolkenbode: een geschiedenis die even
intrigerend als eenvoudig is, een verbannen halfgod vraagt aan een
voorbijgaande regenwolk een boodschap van aanhankelijkheid over te brengen
aan zijn jonge echtgenote, die hij zozeer mist. Hij spoort de wolk aan om met die
boodschap uit zijn ballingsoord in centraal-India naar zijn vrouw, hoog inde
Himalaya te gaan. Hij vertelt de wolk langs welke route te reizen en wie en wat
de wolk aan mensen, tempels en flora en fauna zal tegenkomen.
Er waren veel belangstellenden, we wisten toen nog niet dat dit voorlopig de
laatste lezing zou zijn voor de Lock down.



Opgang
De redactie, bestaande uit Tom Mikkers, Karin Vogelaar en Ireen Hogewind, komt
iedere maand bijeen, constructief, creatief en gezellig. Dominee Tom Mikkers en
de voorzitter van het bestuur Karin Vogelaar verzorgen onder andere het
hoofdartikel. Vanuit de commissies werd steeds trouw en tijdig kopij aangeleverd:
Bezinnings-SamenKomst, Filosofisch Café, Filmclub, Cybercafé en Fotoclub,
alsook de Culturele Commissie van De Burcht. Vanwege de coronatijd zijn helaas
vele activiteiten komen te vervallen. De redactie hoopt van harte dat Opgang over
niet al te lange tijd weer kopij vanuit de commissies kan publiceren.  

In de loop van 2020 is de opzet van het maandblad Opgang veranderd. In de
maanden januari, februari, maart en april 2020 werd Opgang uitgegeven zoals
gebruikelijk. Mede omdat door het Covidvirus het aanbod van activiteiten binnen
de geloofsgemeenschap grotendeels kwam te vervallen, is met instemming van
het bestuur besloten om van een maandelijkse editie over te gaan naar publicatie
4x per jaar: 

Opgang Lente - Opgang Zomer - Opgang Herfst - Opgang Winter.
Tot grote vreugde van de redactie heeft het bestuur bovendien ingestemd de
leden voortaan Opgang in kleur aan te bieden. De Nieuwsbrief en de website
vrijzinniginwassenaar.nl verzorgen de tussentijdse informatie naar de leden.  
De goede samenwerking met Drukkerij Flora in Lisse is bijzonder plezierig. De
medewerkers zijn betrokken en uiterst hulpvaardig. 

Verzending per post en per email 
Jan-Maarten Beelaerts van Emmichoven beheert de ledenlijst voor Opgang per
post evenals de emailadressen voor Opgang digitaal. Over het gehele bestand
onderhoudt hij contact met de drukker. 

Raad van Advies
De Raad van Advies is in 2020 uitgebreid met de heer Huizenga en heeft in 2020 
één keer vergaderd: tijdens die vergadering is met het bestuur overlegd.

 
 



 

Zondagdiensten
Het begin van het nieuwe jaar mogen predikanten benaderd worden voor 2021.
Karin, Willy en Boris komen bij elkaar en stellen het schema op, samen met de
gastpredikanten die ze kunnen opbellen.Zo werd weer een interessant programma
samengesteld. 

Een paar dagen voordat Nel Verburg kwam werd de eerste Lock down
aangekondigd. Wat doe je dan? Gelukkig kon Nel komen en trapte ‘Liefs uit
Wassenaar’ af op 15 maart, een nieuwe formule. De dienst begint met een tune
waarbij het gedicht van Ida Gerhardt wordt voorgelezen en bij de diensten met
gastpredikanten is ook een interviewer. Behalve Tom hebben ook Alexander,
Evert en Karin daaraan meegewerkt.De diensten, te volgen via de kerkomroep en
streams op de website werden vaak op afstand gevolgd.Daar was wel een
technische aanpassing voor nodig. We schakelden Martijn, de geluidtechnicus in
en kochten apparatuur om spraak, muziek, piano en orgel over te brengen. Het
duurde even voor alle aanpassingen konden worden toegepast en er ontstaat een
groep die zich inzet de techniek te bedienen. Echter Paul is er altijd en heeft
samen met Karin bijna geen dienst gemist.

Slotwoord
Het bestuur heeft in dit bijzondere jaar onder deze bijzondere omstandigheden
getracht het contact met de leden in stand te houden. Met Kerstmis hebben we
mandjes met hyacinten rondgebracht als teken van hoop en verbondenheid. Wij
hopen u, na deze lange Lock down die toch eens ten einde zal komen, u weer in
levenden lijve te kunnen verwelkomen en te kunnen ontmoeten aan de Lange
Kerkdam. Wij houden vol, u ook?
            
Namens het bestuur heel veel dank voor uw inzet!                                                                     
Maart  2021                                                                                                                        
Willy de Vos-van Liere




