JAARVERSLAG 2016
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld e.o.
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap afdeling Varsseveld en omstreken telde op
1 januari 2016 380 leden. Per 31 december waren dat nog 343 leden. De
vereniging telt voorts per 31 december 31 “Vrienden” (begunstgers). Dit aantal
is gelijk gebleven.
In 2016 zijn 19 leden overleden en hebben18 leden hun lidmaatschap
opgezegd.
Vieringen
In totaal waren er 25 vieringen in Vrijzinnig Centrum de Eendracht. Een
Buitendienst bij Kofeboerderij Grootnibbelink en een zondagochtend
wandeling met als verzamelpunt de woning van de fam. Beunk aan de
Doetnchemseweg te Westendorp.
Namens de NPB werd vier maal voorgegaan in Den Es en werd er zesmaal een
weeksluitng in Zorgcentrum De Betekamp verzorgd.
Op 31 december was er ’s middags gelegenheid deel te nemen aan de
“Wereldvrede meditate” bijeenkomst.
Onze voorgangers/pastoraalwerkers werkten mee aan de oecumenische
vieringen: zoals de oecumenische Gebedsdienst, de bezinningsdienst op 4 mei
en de Vredesdienst.
Zondagmiddag 10 januari werd er afscheid genomen van mevrouw Jokelien van
Kampen als voorganger/pastoraalwerker. De heer Peter Samwel leidde deze
dienst.
Mevrouw van Kampen kwam als pastoraal werker bij ons binnen naar
aanleiding van de fusie tussen de afdelingen Zelhem en Varsseveld en was
vervolgens vier jaar werkzaam binnen onze vereniging.
Op zondag 14 februari werd mevr. N. Swen-Fischer door mevrouw J. Traas
bevestgd als nieuwe voorganger van onze afdeling.
In totaal hebben 8 gastpredikanten hun bijdrage geleverd aan de vieringen
binnen de afdeling.
De kerk- en verenigingszalen werden ook dit jaar weer door de dames van de
bloemen commissie opgefeurd met verse bloemen, vaak uit eigen tuin, maar
altjd sfeervol en passend bij de actviteiten en/of feestdagen. Dit ontlokte
menig positeve reacte uit bij de bezoekers van ons Vrijzinnig Centrum.
Bestuur
Het bestuur kwam in totaal 10 maal in vergadering bijeen. Er werden 2
ledenvergaderingen gehouden en wel op 21 maart en 24 oktober.

Ook bezocht een bestuurlijke afvaardiging de landelijke Algemene
Ledenvergaderingen alsmede de door het landelijk bestuur georganiseerde
regionale vergadering zoals o.a. de voorziter/penningmeesters bijeenkomsten.
Overleg werd er ook gevoerd met De Kring, gevormd door de afdelingen “Aan
de Regge”, Eibergen, Oost Twente en Varsseveld.
Bestuur en voorganger mochten verder bij verschillende jubilea de felicitates
namens de vereniging overbrengen.
De inmiddels traditoneel geworden ouderenmiddag op 20 december stond in
het teken van advent.
Zaterdagmiddag 10 december werden de vrijwilligers die zich ook dit jaar weer
belangeloos voor de afdeling hebben ingezet gastvrij ontvangen met een hapje
en een drankje als dank voor het vele werk dat werd verzet in 2016.
Zonder deze vrijwilligers zou de afdeling niet kunnen functoneren.
Het afdelingsbestuur heef nog altjd enkele vacatures.
Ouderenwerk
De 60+-Club wordt geleid door een aantal acteve leden en voorziet in een
behoefe. Elke tweede dinsdag van de maand (behalve de zomermaanden en in
december) is er in verenigingszaal De Eendracht voor de groep 60 jaar en
ouder een actviteit. Niet alleen leden, maar ook overige belangstellenden zijn
hier van harte welkom.
Actviteiten
De werkgroep Balans voor Spiritualiteit en Zingeving heef op vijf
zondagochtenden (op de 1e zondag van de maand) weer een aantal boeiende
lezingen georganiseerd. De belangstelling voor deze bijeenkomsten is
afwisselend en is afankelijk van de bekendheid van de sprekers. In het
algemeen mochten deze ochtenden zich echter op een goede belangstelling
verheugen.
CaféCult draaide een achtal boeiende flms en mag rekenen op een stjgend
aantal belangstellenden.
De theatercommissie heef een avond verzorgd voor zowel leden als niet leden.
Een muzikale avond met medewerking van de broers Bert & Cor Vinke en het
koor “Eigen Wies”. Ook deze avond werd zeer goed bezocht en voorziet in een
behoefe.
Aansluitend op de lezingenserie ‘Hildegard van Bingen’ heef de heer Freek van
Leeuwen nog een serie van vijf lezingen gegeven over Dante Alighieri (12651321). Ook hiervoor was weer een goede belangstelling.
Zondag 29 mei hield Drs. Rinus van Warven een lezing met als onderwerp ‘De
tempeliers en de wijsheid van de Islam’.

Dit jaar werd er gestart met een maandelijkse De Dinsdagtafel. Op deze avond
kon men aanschuiven voor een eenvoudige maaltjd gevolgd door ontmoetng
en gesprek.
Op 31 oktober streden teams uit de gemeente Oude IJsselstreek om de erettel:
Bijbelkenners 2016, een bijbelquiz voor alle geloofsgemeenschappen in Oude
IJsselstreek. De quiz vond plaats in Verenigingszaal de Eendracht.
Ter gelegenheid van de verjaardag van de afdeling vond er op 29 oktober een
symposium plaats getteld “Vrijheid en Verbinding”. Sprekers waren Prof. Dr.
Laurens ten Kate en Drs. Rinus van Warven.
Onze afdeling is verder “zendende instante” voor het GVO onderwijs op
openbare scholen.
Het vrijzinnig Centrum verleent onderdak aan verschillende verenigingen en
wordt daarnaast geregeld verhuurd aan individuele gebruikers voor concerten
en vergaderingen.
Ook worden er regelmatg tentoonstellingen gehouden door wisselende
exposanten.
De vrijdagmorgen inloopochtenden heef de belangstelling van een constante
vaste bezoekersgroep en deze ochtenden verlopen altjd heel geanimeerd.
We kunnen terugzien op een goed 2016.
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