
Algemene ledenvergadering Vrijburg 10.30 uur
1. Opening
2. Inhoudelijke opening
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Notulen ALV Vrijburg 22 mei 2014
5. Begroting 2015
6. Activiteiten seizoen 2014/2015
7. Ontwikkelingen in Vrijburg
8. Thema: levenskunst
9. Rondvraag
10. Sluiting

Algemene ledenvergadering Remonstrantse Gemeente 
Amsterdam, 11.30 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV RGA 22 mei 2014
4. Begroting Remonstrantse Gemeente 2015 
5. Diaconie RGA
6. Begroting diaconie RGA
7. Kerstfonds
8. Ledenwerving
9. Rondvraag
10. Sluiting

Algemene ledenvergadering Vereniging van 
Vrijzinnig Protestanten 11.30 uur
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag ALV 22 mei 2014
4. Voorstel begroting
5. Ontwikkelingen in de VVP
6. Rondvraag 
7. Sluiting

Agenda’s 
Algemene ledenvergadering
zaterdag 15 november 2014, 10.30 uur
Ontvangst met koffie en thee vanaf 10.00 uur in de 
Moddermanzaal



Berichten 
uit de diaconie 
Adventslunch
Op donderdag 18 december staan in de kerkzaal de tafels feestelijk 
gedekt voor de adventslunch.
Wij nodigen alle Vrijburgers uit voor deze lunch.
Een adventslunch met als gast een conservator van het Bijbels 
Museum.
Zet u donderdag 18 december in uw agenda om dan naar Vrijburg te 
komen?
De diaconie is zeer verheugd dat een conservator van het Bijbels 
Museum enkele werken uit het museum meeneemt om ze ons te laten 
zien en erover te vertellen. Wat er uit het museum mee komt, is nog 
een verrassing.
Wij hopen dat u met velen komt kijken en luisteren en dat we 
daarnaast samen genieten van de gesprekken met elkaar tijdens de 
lunch.
Mevrouw Ariane van Westendorp zult u weer achter de vleugel 
aantreffen voor de muzikale noot en Erik Visser zal ons op het orgel 
begeleiden tijdens het zingen van de bekende adventsliederen.
Ds. Joep de Valk is deze middag onze voorganger.
De kerkzaal is geopend vanaf 11.30 uur.
De lunch begint om 12.00 uur en zal tot ongeveer 14.00 uur duren.
U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau ( 020-671 42 77).

Kerstattenties
Zoals ieder jaar willen wij ook dit jaar graag aan een aantal leden en 
vrienden van onze geloofsgemeenschap een kerstattentie geven. 
Een kerstattentie, om zo tot uitdrukking te brengen dat wij aan elkaar 
denken en dat we er voor elkaar zijn.
De namen van diegenen die hiervoor in aanmerking komen, worden 
door de predikanten aan ons doorgegeven.
We doen een dringend beroep op u om ons te helpen met het 
rondbrengen van deze attenties. Hiervoor kunt u zich opgeven bij het 
bureau van Vrijburg.
Tijd om de kerstattenties op te halen:
Op vrijdag 12 december zullen de attenties vanaf 10.30 uur tot 
12.00 uur in de Van Hillekamer klaarstaan. Ook kunt u ze op zondag 
14 december na de kerkdienst ophalen.
Heel veel dank als u ons wilt helpen.

Kaarsenverkoop ‘Colors’
De donkere dagen voor kerst breken aan, de tijd om meer sfeer in huis 
te creëren, tijd voor kaarslicht.
Vanaf zondag 30 november zal ik achter in de kerk kaarsen uit de 
Regenboogwinkel ‘Colors’ verkopen.
Kaarsen die door dak- en thuislozen in de kaarsenmakerij van het 
inloophuis Oud-West gemaakt worden.
Door het bezig zijn in de kaarsenmakerij heeft men een nuttige 
dagbesteding en kan men in het inloophuis een kop koffie en een 
warme maaltijd krijgen. Soms lukt het enkele mensen om door te 
stromen naar een reguliere baan.
Ik hoop dat ik dit jaar weer vaak terug moet naar de winkel om meer 
kaarsen op te halen omdat de tafel in de kerk door u leeg gekocht is.


