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Vrijburg 2016-2017
Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeen -
schap zonder dogma’s, gevormd door Remonstranten, 
Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige jongeren. 

Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid 
en denken in vrijheid zijn onze uitgangspunten. 
Deze staan als vanzelfsprekend aan de basis van 
al onze activiteiten, zoals zondagochtenddiensten, 
gesprekskringen, onderlinge hulp en steun, activi-
teiten in de kelder voor jongeren, reizen en uitjes.
Vrijburg wil een gemeenschap zijn met veel ruimte 
voor ieders persoonlijke geloofsontwikkeling. 
 
In dit jaarprogramma vindt u een overzicht van 
onze activiteiten in het seizoen 2016-2017. Als iets 
u interes seert, dan bent u van harte welkom om 
mee te doen. Informeren en opgeven kan via de 
contactpersoon die bij elke activiteit wordt genoemd 
en via het kerkelijk bureau. 

De meest actuele informatie over Vrijburg en haar 
activiteiten is te vinden op www.vrijburg.nl. Via deze 
website kunt u zich ook opgeven voor onze digitale 
Nieuwsbrief.  
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Algemene informatie 
Vrijzinnig Centrum Vrijburg
Herman Gorterstraat 31
1077 WE Amsterdam
Ingang kerkzaal: Diepenbrockstraat 46
telefoon:  020-671 42 77 
e-mail:  info@vrijburg.nl
website:  www.vrijburg.nl

Algemeen bestuur Vrijburg 
Vrijburg heeft een gecombineerd algemeen bestuur 
waarin de kerkenraad van de Remonstrantse 
Gemeente en de Kerkenraadscommissie van de 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten samenwerken. 
Ook de jongeren zijn hierin vertegenwoordigd. 
Contact:
-  Maarten Lubbers, voorzitter bestuur Vrijburg en 
 kerkenraad Remonstrantse Gemeente
 (020-6791680 of maartenjlubbers@gmail.com) 
-  Jan Sevenster, voorzitter kerkenraadscommissie 
 VVP (023-547 47 11 of jan@membersince.nl)

Algemene Ledenvergadering
Tweemaal per jaar, in voor- en najaar, vindt een 
Algemene Leden Vergadering plaats voor leden en 
vrienden van Vrijburg, Vrijzinnige Protestanten en 
Remonstranten.
2016: zaterdag 12 november, aanvang 10.00 uur
2017: donderdag 8 juni, aanvang 20.00 uur

Voorgangers 
Joep de Valk is vanwege de Remonstranten als 
predikant verbonden aan Vrijburg. 

ds Joep de Valk
Amstelkade 115 III
1078 AR Amsterdam
06 53391524
devalk@vrijburg.nl

Japke van Malde is vanwege de Remonstranten 
als predikant verbonden aan Vrijburg met een 
bijzondere opdracht voor ouders met jonge kinderen 
en voor jongeren tot 45 jaar. Ze is ook predikant in 
de remonstrantse gemeente in Nieuwkoop en van 
Arminius, de landelijke jongerengemeente.  

ds Japke van Malde
Morsweg 38
2312 AE Leiden
tel. 071 5142807
japkevanmalde@gmail.com 

Jelle de Graaf is de jongerenwerker van Vrijburg. Hij 
begeleidt jongeren in de vrijzinnige traditie bij het zelf 
verantwoordelijkheid leren nemen voor hun leven en 
de wereld om hen heen. Naast zijn werk voor Vrijburg 
is Jelle lid van de bestuurscommissie van stadsdeel 
Amsterdam West namens de Piratenpartij.

Jelle de Graaf
Marco Polostraat 199 -3
1057 WK Amsterdam
06 28562748
jelle.de.graaf@amsterdam.nl

VVP: vacature
De predikantsplaats bij de Vereniging van Vrijzinnige 
Protestanten is momenteel vacant. 

De predikanten en de jongerenwerker zijn 
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek.

Aanleidingen voor een gesprek kunnen zijn: 
-  de behoefte aan nadere kennismaking
-  vragen over catechisatie
-  vragen over een eventuele doop van een kind
-  de wens om een relatie of huwelijk in te laten  
 zegenen
- de behoefte aan geestelijke begeleiding 
- de wens zich (opnieuw) te oriënteren op 
 het vrijzinnig protestants geloof, dan wel de 
 Remonstranten of de Vrijzinnige Protestanten
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Medewerkers

Bureaumedewerkers
De bureaumedewerkers verzorgen de leden admini-
stratie en de financiële administratie. Daarnaast 
geven zij algemene inlichtingen over Vrijburg. 
Bereikbaar:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 -14.00 uur.
Bij afwezigheid staat de telefoonbeantwoorder aan.  

Hanneke Folgering en Joan de Roos (dinsdag)
Brigitte Kristel (woensdag en donderdag)

Herman Gorterstraat 31
1077 WE Amsterdam
020-671 42 77
administratie@vrijburg.nl

Kosters 
De kosters, vrijwillig en/of betaald, vervullen de 
taak van gastvrouw/-heer binnen Vrijburg door de 
week en op zondag. De verhuur wordt door hen 
gecoördineerd, er is aandacht voor het gebouw en 
waar nodig wordt voor koffie en thee gezorgd. 

Verhuur
De zalen en kamers in Vrijburg kunnen gehuurd 
worden. Meer informatie over de mogelijkheden van 
het huren van zalen voor verschillende activiteiten en 
festiviteiten is te vinden via www.huureenkerk.nl en 
via e-mail: kostervrijburg@gmail.com. 

Trouwen
Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid heeft Vrijburg 
aangewezen als ‘Huis der Gemeente’. Dat betekent 
dat in Vrijburg ook burgerlijke huwelijks- en partner-
schapsvoltrekkingen kunnen plaatsvinden.  

Uitvaart
De kerk is beschikbaar voor kerkelijke en/of seculiere 
uitvaartplechtigheden.

Lid, vriend of belangstellend
Als u zich verbonden voelt met Vrijburg, dan kunt u 
daar vorm aan geven in verschillende gradaties. 

Lid of vriend van de Remonstranten of van de 
Vrijzinnige Protestanten 
Ieder lid of vriend krijgt naast de Nieuwsbrief en het 
Vrijburgblad ook het landelijke maandblad AdRem en 
het welkomstcadeau Goddeeltjes (Remonstranten) 
of het maandblad Vrijzinnig (VVP). Daarnaast 
heeft iedereen recht op deelname aan diensten, 
commissies, lezingen, reizen, kringen, gesprek met 
de predikant, dopen, trouwen, uitvaart en hulp van de 
diakonie als nodig. Naast rechten zijn er ook plichten, 
namelijk een (vrijwillige) financiële bijdrage. Om de 
kosten van Vrijburg te dekken is gemiddeld € 400,- 
per lid/vriend per jaar nodig, (€ 50,- daarvan gaat naar 
de landelijke organisatie). Op den duur zou het mooi 
zijn als leden en vrienden ook verantwoordelijkheid 
willen dragen voor het reilen en zeilen van Vrijburg.

Vriend van Vrijburg
U staat op afstand, maar draagt Vrijburg een warm 
hart toe en wilt bijdragen aan haar voortbestaan. U 
ontvangt de nieuwsbrief per e-mail, het maande-
lijkse Vrijburgblad per post en u kunt deelnemen 
aan kringen en lezingen. Bij diensten bent u van-
zelfsprekend altijd welkom. Wij vragen een bijdrage 
van € 90,- per jaar.

Belangstellend 
U blijft op de hoogte via het maandelijkse Vrijburgblad, 
met een inspirerende column en aankondigingen van 
activiteiten. Wij vragen daarvoor een bijdrage van 
€ 32,50 per jaar. 
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Jaarthema: 
Pleidooi voor vrijheid  
    

“Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in 
alles de liefde”
Deze woorden vatten vrijzinnig geloven in vrijheid en 
verdraagzaamheid mooi samen. De spreuk geeft ook 
aan dat vrijheid een complex begrip is: “eenheid in 
het nodige”. Het antwoord op het dilemma tussen 
eenheid en vrijheid ligt in de derde regel: de liefde zal 
alle geschillen overwinnen. Liefde is nodig voor de 
broodnodige verdraagzaamheid. 

‘Pleidooi voor vrijheid’ is dit seizoen het thema 
in Vrijburg. Dat betekent dat het begrip ‘vrijheid’ 
regelmatig ter sprake zal komen in vieringen en 
kringen. En wellicht daarom ook in onderlinge 
gesprekken. ‘Pleidooi voor vrijheid’ veroorzaakt ook 
hoofdbrekens. Kun je je eigen vrijheid opeisen, of 
moet je juist ruimte geven aan de vrijheid van de 
ander? Welke verantwoordelijkheden brengt onze 
vrijheid met zich mee? Durf ik mijn vrijheid op te 
offeren aan medemenselijkheid? En hoe zit het 
met mijn eigen mentale (on)vrijheid? Kan christelijk 
geloven mij vrij maken?

Kortom: hoe kunnen we in vrijheid zinvol en vervul-
lend leven, voor onszelf en voor de wereld om ons 
heen. Voorwaar een groot thema. Maar als er ergens 
grote thema’s mogen worden aangesneden, dan is 
het in een kerk. 

Kerkdiensten 

Elke zondagochtend is er een kerkdienst in Vrijburg. 
De diensten beginnen om 10.30 uur. Onze cantorij 
o.l.v. Tristan Knelange zingt regelmatig in de diensten. 
Vaste organist is Erik Visser. Na de dienst is er 
gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te 
drinken.

0-100 diensten met de kinderen 
Elke maand is er een dienst waarin ruimte is voor 
kinderen. Ze helpen met het aansteken van de kaars. Na 
de opening van de dienst is er speciale aandacht voor 
de kinderen, die daarna naar hun eigen ruimte gaan 
voor een verhaal en een verwerking daarvan. Ze komen 
terug bij de collecte en mogen dan helpen collecteren. 

Data
In 2016: 
2 oktober, 6 november en Kerstochtend 25 december 
(met het kerstspel waaraan kinderen spontaan mee 
kunnen doen). 
In 2017: 

5 februari, 5 maart, 9 april (Palmpasen, dan worden er 
palmpaasstokken versierd en is er na de dienst een 
lunch voor de gezinnen), 7 mei en de afsluiting van het 
jaar op 2 juli (met lunch).  
Tijdens de Paasdienst (16 april) en Pinksterdienst (4 juni) 
is er ook een activiteit voor kinderen tijdens de dienst. 
Alle ouders met hun kinderen zijn hier van harte 
uitgenodigd.
Contactpersoon: Japke van Malde, tel. 071 5142807 of 
e-mail japkevanmalde@gmail.com 
Annemieke van der Veen, e-mail kinderkerk@vrijburg.nl 

Vrijburg Laat Voorgaan 
Sinds een aantal jaren is de serie ‘Vrijburg laat voor-
gaan’ vast onderdeel van de kerkdiensten. Een aan tal 
sprekers wordt uitgenodigd om, naast de predikant, 
een overdenking te houden over een onderwerp dat 
aansluit bij het jaarthema. Het thema van dit jaar: 
‘Pleidooi voor vrijheid’, roept dilem ma’s op. 
Wat is de juiste weg of keuze? Er is altijd een ja en 
een nee bij vrijzinnig geloven. Voor de duidelijkheid 
wordt het thema uitgewerkt in vier concrete aspecten: 
ruimte voor gastvrijheid; vrijheid van menings uiting; 
de vrijheid van privacy; innerlijke vrijheid. In vier 
thema  diensten vragen wij inspirerende buiten staan-
ders om te (s)preken. 

23 oktober 2016: Ursul de Geer, acteur en 
theatermaker, over innerlijke (on)vrijheid n.a.v. 
Nachttrein naar Lissabon 
Ursul de Geer speelde in 2014  de literaire solo 
Nachttrein naar Lissabon naar een roman van Pascal 
Mercier (pseudoniem voor de filosoof Peter Bieri). Dit 
verhaal is doorspekt met filosofische beschouwingen 
over innerlijk (on)vrijheid. In de voorbereiding is hij 
intensief met Peter Bieri opgetrokken en heeft zich de 
diepere aspecten van vrijheid terdege eigen gemaakt.
Het spelen en regiseren en het telkens weer eigen 
maken zitten De Geer in het bloed. Zijn lange staat 
van dienst omvat o.a. studententoneel, de Nieuwe 
Komedie, Toneelgroep Centrum en Persona. De Geer 
maakte televisieprogramma’s, onder andere zijn eigen 
praatprogramma Ursul.
In 2001 keerde hij terug in het theater met Gloed, 
een toneelbewerking van de roman van Sándor 
Márai. Deze voorstelling won de NRC-Publieksprijs. 
Van dezelfde schrijver bewerkte en regisseerde hij 
Kentering van een huwelijk en De gravin van Parma 
en nog enkele andere.
Tot op de dag van vandaag regisseert en speelt de 
energieke en markante Ursul de Geer.

15 januari: Frank Westerman over vrijheid van 
meningsuiting
Luisteren: Hoe Frank Westerman met woorden 
terroristen te lijf wil gaan luidt het artikel in De 
Correspondent. De aanleiding om hem te vragen in 
Vrijburg voor te gaan.
Westerman studeerde Tropische Cultuurtechniek in 
Wageningen. Tijdens zijn afstudeeronderzoek schreef 
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hij al zijn eerste journalistieke reportages.
In 1992 werd Westerman correspondent voor de 
Volkskrant in Belgrado. Als verslaggever van NRC 
Handelsblad bezocht hij nadien diverse internationale 
brandhaarden. Samen met collega-journalist Bart 
Rijs wist hij als enige journalist door te dringen tot 
Srebrenica ten tijde van de val in 1995. Zij schreven 
daarover het boek Het Zwartste Scenario. Tussen 
1997 en 2002 was Westerman correspondent voor 
het NRC Handelsblad in Moskou.
Sinds 2002 woont en werkt Frank Westerman als 
fulltime schrijver in Amsterdam. Titels zijn o.a. 
‘Stikvallei’; ‘Dier, bovendier’; ‘Ararat’; ‘El Negro en 
ik’; ‘De Graanrepubliek’; ‘Srebrenica, het zwartste 
scenario’.

Datum nog onbekend: Joke van Saane over ruimte 
voor gastvrijheid - angst of vertrouwen?
Joke van Saane is als hoogleraar godsdienst psycho-
logie verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Zij verbindt sociale wetenschappen met religie en 
spiritualiteit. In verschillende media wordt zij regel-
matig om commentaar gevraagd bij opvallende 
religieuze fenomenen in de samenleving. 
Professor van Saane is bij uitstek toegerust om de 
huidige angst voor vreemde culturen te duiden. Angst 
die onvrijheid geeft en in de weg staat van onze 
- christelijke - gastvrijheid. 

Datum nog onbekend: Beate Roessler over de 
vrijheid van privacy 
Onze persoonlijke gegevens zijn geld waard. 
Enerzijds voor de commercie, die hun kostbare 
reclame-uitingen preciezer kunnen richten. De 
kans op beïnvloeding van je koopgedrag is groter. 
Anderzijds voor de veiligheid. Mensen met een 
risico vol profiel kunnen beter getraceerd en gevolgd 
worden. In deze beschrijving komen de dilemma’s al 
naar boven.

Beate Roessler is gespecialiseerd in deze 
dilemma’s. Zij is o.a. oprichter en bestuurder van 
‘The Amsterdam Platform for Privacy Research’. 
Als hoog leraar aan de VU doceert zij Bachelor- en 
Mastercursussen in ethiek en sociale filosofie, en 
in Literatuur & Ethiek. Beate’s onderzoek omvat 
de theorie van vrijheid en autonomie, theorie van 
privacy, rechtvaardigheid en gelijkheid, ethiek en het 
goede leven. Zij werkt op dit ogenblik aan een boek 
Autonomy in Daily Life.
Eerdere gerelateerde publicaties zijn: ‘Are Private 
Data Tradable Goods’, in: ‘Social Dimensions of 
Privacy’: ‘Interdisciplinary Perspectives’. ‘What is 
there to lose? Privacy in offline and online friendships’ 
Eurozine 2015.

Muziekviering op zondagochtend
Dit seizoen worden in Vrijburg twee vieringen georga-
ni seerd waarin muziek centraal staat. Dat wil zeggen: 
muziek uitgevoerd door professionele musici, die 
je kunt ondergaan en beleven zonder er actief in te 
hoeven participeren. Muziek als toegang tot bezinning 
en inspiratie. Daaromheen woorden ter overdenking, 
gebeden ter inspiratie, de geloofsgemeenschap ter 
verwarming. 

De data en invulling worden bekend gemaakt via 
nieuws brieven en de website

Een gezongen openbare herdenking 
van overledenen: zondag 20 november
In veel kerken wordt in november een ‘gedachtenis-
dienst’ gehouden. Daarin worden de mensen her-
dacht die betrokken waren bij de gemeente en het 
afgelopen jaar zijn overleden. 
In Vrijburg organiseren wij, net als vorig jaar, een 
herdenkingsbijeenkomst voor mensen die zich ver-
bonden voelen met de gemeente, maar ook voor 
hen die weinig (meer) met kerk en religie hebben. Bij 
binnenkomst kan een ieder die dat wil namen van 
over ledenen opgeven, die later als onderdeel van de 
viering door het koor gezongen worden. 
Allereerst worden de namen van de overleden 
gemeente leden genoemd. Bij elke naam wordt een 
kaars aangestoken. Daarna is er gelegenheid om 
zelf een kaarsje voor uw dierbare aan te steken. 
Hoogte punt van de dienst is het laten klinken van alle 
opgegeven en genoemde namen in een prachtige 
kooruitvoering. 
Een bijeenkomst vol afwisseling van ritueel, stilte, 
gesproken woord, zang en muziek. 

Het muziekstuk waarin de namen worden gezongen 
is speciaal voor deze gelegenheid geschreven 
door koordirigent Tristan Knelange en organist Erik 
Visser. Dit stuk wordt uitgevoerd door de cantorij 
van Vrijburg. Daarnaast worden nog twee liederen 
gezamenlijk gezongen. 

Tijd en plaats:  zondag 20 november 10.30 uur in 
  de kerkzaal van Vrijburg
Leiding:  ds Joep de Valk
Kosten:  vrijwillige bijdrage in de collecte 
  tijdens de viering

Oecumenische dienst kerken in Zuid
Ieder jaar wordt op de vierde zondag van september 
een oecumenische dienst gehouden in een van de 
deelnemende kerken in Amsterdam Zuid. De overige 
kerken sluiten dan hun deuren. Dit jaar zal deze dienst 
plaatsvinden in Vrijburg. De voorbereiding wordt 
verzorgd door voorgangers van de Oranjekerk, de 
Oud-Katholieke parochie, de Thomaskerk en Vrijburg. 
Andere deelnemende kerken zijn de Lutheranen, de 
Deutsche Evangelische Gemeinde en de Willem de 
Zwijgerkerk.
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De cantorij van Vrijburg zal in deze dienst zingen, 
versterkt met zangers uit de deelnemende kerken. 
Er wordt ook een maaltijdviering gehouden. 

Tijd en plaats: zondag 25 september, 10.30 uur 
  in Vrijburg
Leiding:  ds Joep de Valk, ds Jantine Heuvelink 
  (Oranjekerk), pastor Marieke Ridder 
  (Oudkatholieke parochie), Evert Jan 
  de Wijer (Thomaskerk)

Cantorij       
Bijna eens per maand werkt de cantorij van Vrijburg 
mee aan de kerkdienst op zondagmorgen. 
Wij repeteren daarvoor elke woensdagavond van 
19.40 - 21.40 uur. Tijdens de repetities staat het 
instuderen van kerkmuziek voor de diensten centraal. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan stemvorming 
en een breed religieus repertoire.
Van samen zingen word je blij. Dat merk je ook 
bij de repetities die onder leiding staan van onze 
inspirerende  dirigent Tristan Knelange, maar vooral 
op de zondagmorgen als de Vrijburgcantorij een 
bijdrage levert aan de dienst. Wij nodigen daarom 
iedereen van harte uit met ons mee te doen. 
Als u wilt, zou u ook kunnen meedoen voor een 
bepaalde periode. Bijvoorbeeld in de adventstijd, 
want dan hebben we ook het komende jaar weer 
een samenzang-bijeenkomst waar we oude en 
nieuwe liederen voor de kersttijd instuderen, of ter 
voorbereiding aan een concert, want dat geven we 
ook wel eens.
In 2016 zal de cantorij meedoen aan de volgende 
diensten:  

4 september:  startzondag
25 september:  gezamenlijke dienst van de kerken 
 in Zuid
23 oktober: dienst met Vrijburg laat voorgaan
6 november:  dienst met 0 - 100 jarigen
20 november:  herdenking overledenen
24 december:  kerstavonddienst

De medewerking aan de diensten in 2017 wordt later 
in het seizoen bekend gemaakt.
Dirirgent:  Tristan Knelange 
 E. tristanknelange@gmail.com
Contactpersoon: Conna Wardenaar; T. 020 6137345; 
 E. connawardenaar@gmail.com

Contactgroep en 
Schakels    
 
Gemeente-zijn betekent onderlinge contact. Het 
eerste contact onderhouden de predikanten door 
gemeenteleden, vrienden en belangstellenden die 
dat wensen te bezoeken. U kunt de predikanten altijd 
bellen of aanspreken als u graag een gesprek wilt, de 
telefoonnummers vindt u elders in dit boekje.
Er is ook een aantal mensen uit de gemeente die 
mede contacten onderhouden met hen die niet meer 
naar Vrijburg kunnen komen. Zij vormen de contact-
groep. Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘schakels’. 
Zij bezorgen aan het begin van het seizoen het 
jaarprogramma aan mensen die om diverse redenen 
geen contact hebben met Vrijburg, maar wel ver-
bonden willen blijven met de gemeente. 
De contactgroep en de schakels stellen het zeer op 
prijs als u het laat weten of zij iets voor u kunnen 
doen, zoals u wegwijs maken in de gemeente, omdat 
u nieuw bent of net verhuisd of omdat u ziek bent of 
anderszins steun nodig heeft. 
De coördinator van de contactgroep en de schakels 
is Joep de Valk (devalk@vrijburg.nl of 06 53391524).

Kerk en samen-
leving
Mediacommissie
De mediacommissie organiseert de diverse informa-
tiekanalen van Vrijburg intern en extern. Ze onder-
houdt de website, verstuurt digitale Nieuwsbrieven, 
verzorgt het maandelijkse Vrijburgblad, de digitale 
uitzendingen van de kerkdiensten, beheert de sociale 
media, ontwerpt digitale flyers en verzorgt de inhoud 
van externe activiteiten-websites via persberichten.
Leden en vrienden die voor activiteiten in Vrijburg ge-
bruik willen maken van media-aandacht zijn van harte 
uitgenodigd om contact op te nemen. De aanspreek-
personen zijn per mediakanaal:
Uitzending kerkdienst: Martijn Roelandse 
(martijnroelandse@me.com)
Website: Gon Homburg (gon.homburg@me.com) met 
technische ondersteuning van Joost van der Schee 
(joost@vdschee.nl) 
Vrijburgblad: Brigitte Kristel (b.kristel@icloud.com)
Digitale Nieuwsbrief: Joep de Valk 
(devalk@vrijburg.nl) met technische ondersteuning 
van Martijn Roelandse (martijnroelandse@me.com)  
Externe digitale PR: Hélène van Schaik 
(hvs.tekstservice@xs4all.nl)
Externe geprinte PR: Joan van Esveld en 
Joep de Valk (devalk@vrijburg.nl)
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Internationale contacten
Vrijburg heeft veel contact met (vrijzinnige) gemeen-
schappen buiten Nederland, met als doel het 
geloofs leven binnen Vrijburg te verrijken en de kijk 
op de wereld en de maatschappij te verruimen. We 
hebben actief contact met onze partnergemeenten 
in Joachimsthal en Lennep (Duitsland) en Belfast 
(Noord-Ierland) en met het Remonstrantenforum in 
Berlijn. Ons contact met het Remonstrantenforum in 
Berlijn is ontstaan uit de wederzijdse belangstelling 
voor filosofie. Mochten er vragen zijn, neem dan contact 
op met Jelle de Graaf (jelle.de.graaf@amsterdam.nl). 

Kerk en kunst
Arnold Schönberg (1874-1951): vanuit 
opperste vrijheid naar gebondenheid
Voor de meesten van ons is vrijzinnigheid te begrijpen 
als een uittocht uit de gestrengheid der kerk. De or-
thodoxe kerk, wel te verstaan! Men geeft de vastig-
heid op die een systeem kan bieden, maar wint erbij 
aan vrijheid: de vrijheid om te handelen naar eigen eer 
en geweten.
Maar wat gebeurt er als iemand zich ervan bewust 
wordt dat de genoten vrijheid juist verlammend 
werkt? Dit ondervond de grote Oostenrijks-Ameri-
kaanse componist Arnold Schönberg tijdens het 
woeden van de Eerste Wereldoorlog. 
Schönberg ging een weg die als volgt is te tekenen: 
werkend vanuit een innigst doorvoelde verbinding 
met de muziek van Schumann, Wagner, Brahms en 
Mahler stuitte hij in 1909 op de atonaliteit: muziek 
zonder de vertrouwde verbanden tussen de tonen. Dit 
keerpunt bereikte Schönberg op geleide van de eigen 
muzikale intuïtie.
De componist keek niet verder terug in het verleden. 
Hij viel niet voor de ‘oude muziek’ - wat Bartók en 
Stravinsky, en vele anderen, wèl gebeurde. Het waren 
juist de recentste verworvenheden van de Duitse 
toonkunst die Schönberg opstootten tot zijn onge-
hoorde klank. Hij dacht: nu is de beurt aan mij om het 
schier onmogelijke waar te maken!
Dit opmerkelijke pad van Arnold Schönberg door de 
cultuurgeschiedenis zal in twee jaar worden belicht.

In het voorjaar van 2017 zal in Vrijburg een recital 
gehouden worden met werken van bovengenoemde 
componisten door Jeanneke van Buul (sopraan), 
Kees Terlouw (bariton) en Erik Visser (piano).

In het voorjaar van 2018 volgt, tijdens de inmiddels 
vertrouwde cursus van twee zaterdagochtenden, een 
behandeling van de componist Schönberg en zijn 
weg uit vrijheid naar structuur. ‘Kol nidre’ (1938-‘39), 
het gebed voor Grote Verzoendag, en de geestelijke 
opera ‘Moses und Aron’ (1930-’32), een zoektocht in 
de vorm van een theaterstuk naar hereniging met de 

Allerhoogste, zullen worden ingeleid en beluisterd.
Beide werken staan te boek als de grote uitdrukking 
van Schönbergs terugkeer tot het Jodendom, dat hij 
in 1898 nog had verruild voor het luthers doopsel om 
het Weens antisemitisme te kunnen ontlopen.

Datum: zaterdag 4 maart 2017
Tijd: 14.30 uur
Plaats:  Kerkzaal Vrijburg, 
 ingang Diepenbrockstraat 46 
Entree: X 10,-  

Exposities      
In de Moddermanzaal van Vrijburg wordt geëxpo-
seerd door bekende en minder bekende beeldend 
kunstenaars. Iedere tentoonstelling verrast ons weer 
door haar schoonheid, waardoor het de moeite waard 
is om te bezichtigen.
De feestelijke openingen zijn op zondagen direct na 
de dienst en altijd gekoppeld een thema.

In het seizoen2016-2017 staan reeds de volgende 
exposities gepland.
Vanaf 11 september: Dagmar Jäger, werk waarin 
Hebreeuwse letters zijn verwerkt.
November 2016: Maarten Tromp, beroepsfotograaf.
Januari 2017: Jiad Abdoesleyman, schilder.
Overige exposities worden later in het jaar bekend 
gemaakt.

Contactpersoon exposities:
Liesjettie de Jong-van Dooijeweert. 
Tel. 020 - 6627650 of 
e-mail: liesjettie.de.jong.@online.nl

Cursussen en 
kringen
Vrijburg kent een behoorlijke diversiteit aan activi-
teiten. Dat blijkt wel uit ons grote aanbod in kringen 
en cursussen, die wezenlijk zijn voor Vrijburg. Een 
belangrijk deel van ons geloofs- en gemeenteleven en 
jongerenwerk vindt daar plaats. Iedereen is welkom 
om deel te nemen. Bel of mail de contactpersoon. 

Filosofie-avonden ‘De andere Kant’ 
16+
We praten over de grote vragen van het leven. Aan de 
hand van onze eigen ervaringen maar geïnspireerd op 
eeuwen van filosofen.



1716

Workshop Driven 20 - 35
We onderzoeken hoe we gedachteloze routines kun-
nen doorbreken en meer betekenis aan ons leven 
kunnen geven. Driven introduceert eigentijdse rituelen 
voor alledaagse zingeving. 

bijbelen@vrijburg 
Wat hebben de verhalen, spreuken, liederen en 
poëtische teksten die zijn gebundeld in de Bijbel, 
ons vandaag de dag nog te zeggen? Is het mogelijk 
om duizenden jaren oude woorden onder het stof 
van eeuwenlange kerkelijke interpretaties vandaan te 
halen en ze opnieuw te bekijken? 
Iedereen tussen 18 en 35 jaar die de uitdaging wil 
aangaan om de bijbel met nieuwe ogen te leren lezen 
en zijn actualiteit te ontdekken, is van harte welkom 
om mee te doen. 
Komend seizoen komen we elke derde dinsdag van 
de maand bij elkaar in Vrijburg. 
Opgeven kan via japkevanmalde@gmail.com. 

Eerste bijeenkomst:  Dinsdag 20 september 
Plaats:  Van Hillekamer 
Tijd: 20.00-22.00 uur
Leiding:  ds Japke van Malde 

Kring voor dertigers     
Je hebt net de eerste stappen in de maatschappij 
gezet en bent tegelijk nog in de nadagen van het stu-
dentenleven. Er is veel dat je bezighoudt. Natuurlijk 
werk, of juist het niet hebben daarvan, je vrienden en 
wat zij allemaal doen, het aanbod aan social media 
en de vraag naar bewust leven, hoe vind je de juiste 
partner? Goed om op dit punt het leven te beschou-
wen: ben ik op de goede weg? Hoe vind ik richting? 
Kunnen de verhalen uit de christelijke traditie mij 
daarbij helpen?

Een gesprekskring voor mensen rond de dertig. Eens 
in de  twee maanden een maatschappelijk thema, 
gecombineerd met een bijbelverhaal. Om je richting te 
bepalen in deze veelzijdige wereld en om de bij-
belverhalen beter te leren kennen.
Onderzoek of je mee wilt praten en mail of bel ds 
Joep de Valk devalk@vrijburg.nl of 06 53391524
Eerste datum: 15 september 2016
Plaats:   Vrijburg; Herman Gorterstraat 31, 
  De Niekamer
Tijd:  20.00 - 22.00 uur

Adempauze – een moment bezinning 
in de hectiek van het bestaan
Voor iedereen tussen de circa 30 en 55  jaar.  Elke 
vierde maandag van de maand, 20.30-21.15 uur in 
het gebouw van Vrijburg, HermanGorterstraat 31, 
Amsterdam.
Een uurtje bezinning, aandacht, inkeer. Misschien lukt 
het, samen met anderen? Stilte, muziek, een gedicht, 
een tekst, een enkel woord daarover. Een glas wijn of 
fris na afloop, een gesprek of meteen naar huis.

Onderwerpen 2016-2017
26 september: Adem en Pauze
24 oktober:  Vriendschap
28 november: Licht
(26 december vakantie)
23 januari: Balans
(27 februari vakantie)
27 maart: Loslaten
(24 april  vakantie)
22 mei:  Geluk

Iedere bijeenkomst live-muziek.
Als vrijwillige bijdrage suggereren we € 5,- per avond.

Informatie: annegien@ochtman.nl, 
japkevanmalde@gmail.com, devalk@vrijburg.nl

Ruimte voor aandacht – tweeweke-
lijkse Mindfulnessmeditatie
Stilte en aandacht zijn in veel religieuze tradities, 
maar ook daarbuiten, belangrijke elementen van 
godsdienst en mensendienst. Aandacht, of mindful-
ness, vraagt om blijvende oefening. Zoekt u stimulans 
om het te blijven (be)oefenen? Of wilt u kennismaken 
met mindfulness? Kom dan naar de tweewekelijkse 
aandachtsoefening op dinsdagavonden in Vrijburg. 
Deze ruimte voor aandacht staat open voor iedereen, 
Vrijburger of niet, al dan niet kerkelijk.

Programma:
19.45 inloop, installeren, kopje thee, matjes en 
 kussens aanwezig
20.00 korte inleiding, aandachtsoefening (een keuze 
 uit een aantal basisoefeningen)
20.45 thee
21.00 einde

Data: tweede en vierde dinsdag van de maand (in de-
cember afwijkend), d.w.z. 2016: 13 en 27 september, 
11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 decem-
ber (!), 2017: 10 en 24 januari, 14 en 28 februari, 14 en 
28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 13 en 27 juni.
Tijd: 19.45 - 21.00 uur 
Plaats: Vrijburg (Herman Gorterstraat 31, 1077 WE 
Amsterdam), bel ‘Van Hillekamer’
Leiding: Joep de Valk en Annemieke van der Veen
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtlijn € 2,- per keer.
Opgave via aandacht@vrijburg.nl, Annemieke van der 
Veen 06 22077098, of Joep de Valk 06 53391524.
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Kring Ontmoetingen tussen 
generaties 
Vanuit Vrijburg worden 3 x per jaar informele etentjes 
georganiseerd waar jong en oud elkaar ontmoeten en 
met elkaar in gesprek gaan over een maatschappelijk 
heet hangijzer. Onderwerp voor dit seizoen: Pleidooi 
voor vrijheid. Hoe ga jij met je eigen vrijheid om? 
Waar liggen jouw grenzen? Wat heeft religie met jouw 
individuele vrijheid te maken?
Zo willen wij de brede maatschappelijke en religieuze 
ontwikkelingen betrekken op ons dagelijks leven.

Heeft u / heb je belangsteling? Neem voor informatie 
en organisatie contact op met Joep de Valk, devalk@
vrijburg.nl of 06 53391524.

Bijbelkring op dinsdagochtend 
Al meer dan 25 jaar komt een groep trouwe bijbel-
lezers maandelijks op de vierde dinsdagochtend in 
Vrijburg bij elkaar om onder leiding van een van de 
predikanten een bijbelboek te bestuderen.
Helaas is bij het drukken van dit programmaboekje 
nog niet bekend wie dit seizoen deze bijbelkring zal 
gaan begeleiden. Wel is op dinsdag 27 september 
een eerst bijeenkomst gepland. Mariette Hamaker, lid 
van Vrijburg, zal op die ochtend vertellen over haar 
reis naar Palestina. Daarna zullen afspraken gemaakt 
worden over het vervolg van de kring. 

Eerste datum: dinsdag 27 september 2016 
Plaats: Van Hillekamer
Tijd: 10.00-12.00 uur 

Filosofie in Vrijburg
Het afgelopen jaar hebben we in de filosofiegroep 
met veel plezier Brieven aan Olga van Vaclav Havel 
gelezen en thema’s uit zijn brieven gelegd naast het 
werk van Marli Huijer en onze eigen ervaringen. 
Nadat we in mei 2016 met een aantal Vrijburgers 
Havel nader bestudeerd hadden in Praag, ontstond 
de behoefte om met ‘overstijgend-denken’ in het ko-
mende seizoen verder te gaan. Maar omdat zowel Dik 
Mook als Pieter Jan André niet meer terugkeren als 
inhoudelijk begeleiders van de filosofiegroep, is daar-
voor nog geen plan gemaakt. Dat volgt in september.

Voorlopig zijn de filosofiebijeenkomsten gepland op 
2016: 10 oktober; 14 november; 12 december; 2017: 
13 februari; 13 maart; 10 april en voor de liefhebbers 
is er in mei een filosofie-weekend.
Mocht je interesse hebben en nog niet op de mailing-
list van de filosofiegroep staan, geef dan je email door 
aan Margriet Dijkmans van Gunst (info@margrietdijk-
mansvangunst.nl) en je wordt geïnformeerd over de 
bijeenkomst van 10 oktober.

Literatuurkring    
De boeken die we dit jaar gaan lezen zijn bijna al-
lemaal van recente datum. Onze bijeenkomsten 
zijn altijd interessant en verlopen meestal als volgt: 
iemand uit de kring die het boek voor zijn of haar 
rekening heeft genomen, leidt het in door iets over 
de schrijver en de verhaallijn te vertellen en verder 
wat hem of haar in het bijzonder opgevallen is bij het 
lezen. De discussies die daarna volgen zijn inhoudeli-
jk vaak heel boeiend. Meestal zijn de twee uur zo om 
voor we over het boek zijn uitgepraat. De bijeenkom-
sten vinden plaats op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 
12.30 uur in de Van Hillekamer. 
Belangstellenden zijn welkom. Neem van te voren 
contact op met Jet van Koppen, 020-618 34 34. 
16 september:   Jij zegt het van Conny Palmen
21 oktober:       De buitenvrouw van 
  Joost Zwagerman
9 december:      Melodie d’amour van 
  Margriet de Moor 
27 januari:        Dat ik u kus van Griet op de Beek
10 maart:          Judas van Amos Oz
28 april:           Het rijbewijs van Nematollah, 
  een migratiegeschiedenis 
  van Marja Vuijsje 
26 mei:             Het boekenweekgeschenk 2017 en 
  samenstellen van de boekenlijst 
                          voor het volgend seizoen

Toneelleeskring 
Elke tweede donderdag van de maand komt deze 
kring van 14.00 tot 16.00 uur in de Mackenziekamer 
in Vrijburg bijeen. De expert op het gebied van 
theaterwetenschappen drs. Nies Peeterman 
geeft dan informatie over auteur en inhoud van 
het toneelstuk dat de groep kort daarna in de 
Amsterdamse Schouwburg zal bezoeken. Daarna 
lezen we gezamenlijk het script.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, slechts 
het kopiëren van het script en vanzelfsprekend de 
entree voor het theater komen voor eigen rekening.
De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen is 
donderdag 8 september 2016. Iedereen is van harte 
welkom, van te voren aanmelden is niet nodig.

Tijdens de laatste bijeenkomst in mei zijn voor het 
seizoen 2016-2017 de volgende stukken uitgekozen:
01-09-2016 Medea    
 Euripides
12-11-2016 Westkaai   
 Bernard-Marie Koltès
10-12-2016 De dingen die voorbij gaan 
 Louis Couperus
08-01-2017 The Fountainhead  
 Ayn Rand
Tijdens het najaar 2016 wordt bekeken welke stukken 
vanaf januari t/m mei 2017 in aanmerking komen om 
te lezen en te bezoeken.
Contactpersoon: Wiep Wegenwijs tel. 020-6137935 
of e-mail wiepkje.wegenwijs@gmail.com.
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Kring Noord- en Zaanstreek   
Vrijburg is een streekgemeente. Ook leden en 
vrienden in Noord en Zaanstreek horen bij Vrijburg, 
maar moeten door de afstand extra moeite doen om 
contact met Vrijburg te houden. Sinds een jaar maken 
wij dit iets makkelijker door een keer in het najaar en 
een keer in het voorjaar in Noord of in de Zaanstreek 
een avond of middag te organiseren over het jaarthema.

Datum en locatie kunnen nagevraagd worden bij con-
tactpersoon ds Joep de Valk, devalk@vrijburg.nl of 
06 53391524.

Kring Abcoude     
De kring Abcoude komt maandelijks samen bij één 
van de deelnemers thuis. 
Belangstellenden zijn welkom! Om de kring een keer 
mee te maken graag contact opnemen met Jan J.M. 
de Vijlder, devijlder@planet.nl, tel: 0294 284101 of 
Joep de Valk, devalk@vrijburg.nl, tel: 06 53391524.

Kring Centrum      
Kring Centrum is een al heel lang bestaande kring 
die op dit moment iedere derde dinsdagavond van 
de maand - met uitzondering van de maanden juli en 
augustus - bij elkaar komt ten huize van één van de 
deelnemers. De kring maakt zelf een keuze voor het 
boek dat gedurende een seizoen gelezen zal worden. 
In najaar 2016 zal dat zijn Zien is genoeg van Henk 
van Os. In het voorjaar staat Christus in vrijheid, een 
uitgave van de Remonstranten, conform het jaarthe-
ma Pleidooi voor vrijheid.

De eerste datum is op 20 september, 20.00 - 22.00 uur.
Belangstellenden voor de kring zijn van harte welkom. 
Zij kunnen contact opnemen Romée Lubbers, 
tel. 020-6256503, romeelubbers@planet.nl, of met 
Joep de Valk, tel. 06 53391524 of devalk@vrijburg.nl.

Kring Oost
Deze gesprekskring bestaat uit een diverse groep 
mensen wat betreft karakter, leeftijd en levenservaring. 
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats, afwis-
selend bij een van de deelnemers. Bijzonder is het 
format van de ‘agapé-maaltijd’. Eerst een inhoude lijk 
gesprek over het gezamenlijk gelezen boek vanaf 16 
uur, waarna vanaf 18 uur gezamenlijk wordt gegeten.

Onderwerp 2016-2017: bijbelse verhalen: structuur, 
 psychologie, raakpunten 
Eerste bijeenkomst: 12 oktober 2016, 
 16.00-19.30 uur 
Contact:  Maarten Lubbers, 
 maartenlubbers@gmail.com 
 of 020-679 16 80 of 
 Joep de valk, 
 devalk@vrijburg.nl 
 of 06 533915 24

Smeltkroes
De Smeltkroes bestaat uit een groep mensen vanaf 
ongeveer 35 jaar, die maandelijks bijeen komt, afwis-
selend bij een van de deelnemers thuis. Nieuwe leden 
zijn zeer welkom! 
Het seizoen 2016-2017 starten we op donderdag 
15 september om 20.00 uur, bij Anne Marie Hoen-
derdaal (020-6222032). Dan beginnen we de be-
sprekingen van het boek Liberaal Christendom, een 
publicatie van de VVP en Op Goed Gerucht. Ook 
een afwisseling met een zelfgekozen onderwerp is 
mogelijk. 

Contact:  Jantien Brouwers 
 (jfb@xs4all.nl of 
 020-624 67 63).

Jong in Vrijburg
Ontmoetingsdag voor ouders en kin-
deren: 11 september 10.30-13.30 uur
Als start van het jaar organiseert Vrijburg een ont-
moetingsdag voor ouders en kinderen, om elkaar en 
de nieuwe predikant te leren kennen. De dag staat 
open voor alle ouders en kinderen die mee willen 
doen (niet alleen van Vrijburg)! We gaan met elkaar in 
gesprek rondom de figuur van Jezus:  Wie was Jezus 
en wat bedoelde hij? Welke beelden hebben wij van 
deze man? Kunnen we nog wat met zijn uitspraken in 
onze tijd? 
De ouders verdiepen zich samen met predikant Japke 
van Malde in teksten over en beelden van Jezus 
en praten met elkaar over hun eigen beelden. Wat 
“geloven” wij en wat niet? 
De kinderen zullen onder leiding van kinderboeken-
schrijfster Bette Westera gaan onderzoeken wat voor 
kind Jezus geweest zou kunnen zijn:

Heeft Jezus ooit gelogen? Was Jezus goed in taal? 
Kon hij tegen zijn verlies? Was Jezus ooit brutaal? 
Had hij nare dromen? Geloofde hij in God? 
Maakte Jezus wel eens iets per ongeluk kapot?

Programma: na een gezamenlijk begin gaan de 
ouders en kinderen uiteen, om weer samen te komen 
voor een gezamenlijke lunch en presentatie door de 
kinderen aan de ouders. 
I.v.m. de lunch en dieetwensen horen we graag wie er 
komen via een mail naar kinderkerk@vrijburg.nl
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Thema-avonden voor ouders: 
Vijf keer zal er een thema-avond zijn o.l.v. Japke 
van Malde. Ouders worden uitgenodigd met elkaar 
in gesprek te gaan over thema’s rondom hun eigen 
vragen over religie en levensbeschouwing, geloofs-
opvoeding (b.v. “Hoe praat je met kinderen over 
God?”), of eigen ervaringen, (b.v. rondom rituelen of 
bidden), en wat verder op tafel komt. 
Data: in 2016 maandagavonden 3 oktober en 21 
november, in 2017 op 16 januari, 13 februari en 20 
maart. 

Sleutelhouder 16+
De kelder is de vrijplaats van de jongeren van Vrijburg. 
Ze hebben er letterlijk en figuurlijk de ruimte. Het 
is een plek om op terug te vallen. Je kunt er, met 
of zonder hulp van onze jongerenwerker, nieuwe 
initiatieven, projecten en groepen beginnen. Sleutel-
houders kunnen 24/7 naar binnen, samen zijn we 
verantwoordelijk voor de ruimte en elkaar.

Keldermaaltijden en natafelpraat 16+
Elke dinsdagavond en vrijdag eens in de twee weken 
koken, eten en praten we samen in de kelder. Soms 
serieus, soms minder. Altijd zonder vlees. 

Jong@Vrijburg 12-15 jaar
Elke twee weken koken, eten, praten en chillen we 
op vrijdag na school in de kelder. Ook maken we iets 
moois: foto’s, films, toneel, muziek een 3D-object of 
een website. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Moestuin 
In de tuin van Vrijburg verbouwen we, alsof het de 
kruidentuin van een oud klooster is, groenten en fruit. 
We gaan dit seizoen aan de slag om de moestuin vol-
gens de principes van permacultuur uit te breiden.

Diaconaat
De diaconie biedt steun aan leden en vrienden van 
Vrijburg die in financieel moeilijke situaties verkeren. 
Bij voorkeur wordt de steun incidenteel gegeven. 
Aanvragen om steun kunnen worden ingediend bij 
de predikanten of het bestuur van de diaconie. Deze 
verzoeken worden altijd anoniem behandeld. Behalve 
het persoonlijk diaconaat organiseert het bestuur van 
de diaconie jaarlijks een aantal activiteiten.

Contact: Gloria-Jeanne de Meijer, voorzitter 
(020-673 76 17)
E-mail: g.j.demeijer@kpnplanet.nl
Postbankrekening: IBAN: NL 56 INGB 0004 626 979
t.a.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente.

Donderdagmiddaglunch
Al ruim 30 jaar wordt iedere derde donderdag 
van de maand een lunch georganiseerd in de 
Moddermanzaal, waarbij iedereen van harte welkom 
is. De lunch begint om 12.30 uur, gastvrouw is 
Harmien Douw. Opgave twee dagen van tevoren bij 
het kerkelijk bureau. Bijdrage per lunch: € 5,-.

Adventslunch
Dit jaar zal de Adventslunch plaatsvinden op donder-
dag 15 december. De feestelijke lunch staat open voor 
iedereen en wordt georganiseerd in de kerkzaal. Zoals 
ieder jaar zal er ook een cultureel element zijn in de vorm 
van een lezing, dan wel een klein concert. Opgave uiterlijk 
twee dagen van tevoren bij het kerkelijk bureau.

Bus/vaartocht
Jaarlijks organiseert het bestuur van de diaconie een 
bus en/of vaartocht. Dit uitstapje is bedoeld voor 
oudere leden en vrienden van Vrijburg en hun intro-
ducés. Er wordt rekening gehouden met rolstoelge-
bruikers. De tocht begint en eindigt bij zorgcentrum 
Torendael. In het Vrijburgblad van juli/augustus wordt 
het uitstapje aangekondigd en is er de mogelijkheid 
om in te schrijven.
Contact: Coletta Hondius (020 - 659 55 46),
E-mail:  c.hondius@quicknet.nl

Taxi-service
 Voor leden en vrienden van Vrijburg bestaat de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een taxiservice 
voor de zondagsdiensten, de donderdagmiddaglunch 
en andere activiteiten die in Vrijburg georganiseerd 
worden. Er wordt een eigen bijdrage van € 5,- per 
taxirit gevraagd. U wordt verzocht dit geld over te 
maken op NL 56 INGB 0004 626 979 t.a.v. Diaconie 
Remonstrantse Gemeente.
Opgeven kan bij het kerkelijk bureau. Voor de 
zondagse kerkdienst moet u op de donderdag 
voorafgaande aan de zondag waarop u de dienst wilt 
bijwonen dit vóór 12.00 uur telefonisch doorgeven 
aan het kerkelijk bureau met vermelding van adres, 
telefoonnummer en eventueel gebruik van een 
rollator. Voor de donderdagmiddaglunch moet u dit 
uiterlijk dinsdagmorgen doorgeven aan het kerkelijk 
bureau voor 12.00 uur.

Kerstfonds Remonstranten
Ieder jaar komt de commissie voor het Kerstfonds 
in de Adventtijd samen om mensen met een krappe 
beurs uit eigen kring door een extra kerstgift te 
ondersteunen. Aanvragen voor een kerstgift kunnen 
ingediend worden via het predikantenteam en direct 
bij leden van de commissie voor het Kerstfonds.
Contact:  Freddie Boreel, voorzitter 
Postbankrekening 
Kerstfonds:  NL53INGB0004774570   
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