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Algemeen 
Dit jaar is er extra aandacht besteed aan groot onderhoud van het gebouw. Het verhuur aan derden 
vindt gestaag voortgang en uitbreiding. De verhuur levert inkomsten op voor de gemeente.   
Bij het Bureau is één vrijwillige kracht vertrokken, twee nieuwe vrijwilligers zijn aangetrokken en 
één vrijwilligster is (deeltijds) in vaste dienst aangenomen.  In mei vond de jaarlijkse ontmoeting 
met partnergemeentes in Duitsland plaats in Joachimsthal.  
Vrijburg is betrokken bij het interreligieus overleg Amsterdam-Zuid, dat door het stadsdeel werd 
geinitieerd.  

Kerkdienst/Liturgie 
De kerkdiensten zijn dit jaar drukker bezocht dan in voorgaande jaren, niet alleen met de kerst 
maar ook in de zomer. De kerkdiensten met het thema “Vrijburg laat voorgaan” werden voortgezet.   
In een aantal diensten werd kunst centraal gesteld n.a.v. tentoonstellingen in de bovenzaal. 
Er is een groep gestart ter voorbereiding van de diensten. Het onderwerp Liturgievernieuwing had 
aandacht. Er werd in oktober een experimentele dienst gehouden. Op 22 november was er een 
gezongen openbare herdenking van overledenen (Ensemble Vieux Temps).  

Toerusting/winterwerk 
De zestien vaste kringen vonden het hele jaar door buiten vakanties voortgang. De Cantorij oefende 
elke week.  
De Vrijburgreis 2016 zal gaan naar Napels. In 2015 zijn er al voorbereidingen getroffen o.a. met 
twee lezingen.  
In december speelde de spelgroep “ Cabaal”  een toneelstuk in de bovenzaal.  
De organist Erik Visser verzorgde weer een lezing over een thema uit de muziekgeschiedenis.  
Om de week was er een Mindfulness-groep onder begeleiding.   

Pastoraat/contactledenwerk / Diaconie 
De Diaconie verzorgde weer lunches en een uitje. De kerktaxi baarde zorgen, het huisje in 
Beekbergen ging in de verkoop.  Zie ook Publiciteit / werving. 

Jongerenwerk 
Er is een plan gemaakt voor de opvolging van jongerenwerker Dik Mook die in 2016 met pensioen 
gaat. De jongeren zelf hebben een voorstel ingediend. Een filosofiegroep is nieuw gestart naast alle 
bestaande activiteiten. Er werden twee reizen naar het buitenland gemaakt (o.a. Roemeni”e). 
Voor de allerjongsten is er een plan gemaakt voor een nieuwe jeugdpredikant (0,3 fte). Met de 
ouders van jonge kinderen is overleg geweest over de toekomst van het jeugdwerk.  De 0-100 
diensten met kleine kinderen vonden maandelijks doorgang.  

Publiciteit/werving 
Middels een reclamedoek en radiospotjes is er reclame gemaakt. Samen met de landelijke actie 
leverde dit zeker meer dan tien nieuwe leden/vrienden op.  
Er is veel aandacht besteed aan de manier waarop we nieuwe leden en vrienden welkom willen 
heten. Een groep voor nieuwe leden/vrienden  is opgericht.  

Beleid en toekomstperspectieven 
Door de structurele ombuigingen van de afgelopen jaren en het voornemen om nieuwe leden en 
een nieuwe jeugdpredikant te werven kan vol vertrouwen naar de toekomst worden gekeken.  


