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2016
Rondom nieuw beleid/werkplan
- Doel vriendenwerving was: wederom 20 nieuwe leden werven in de leeftijd
van 45-65 jaar met een kerkelijke achtergrond. Dat zijn er 12 geworden.
- Doel: nieuwe predikant voor ouders met jonge kinderen. Japke van Malde
deed in septemebr intrede en de doelgroep is succesvol aangesproken.
- Doel: evenementen om vrienden / leden te werven. De idee is: zonder
evenementen kun je niemand aantrekken. Er zijn 8 evenementen bedacht,
waarvan er 4 zeer succesvol zijn uitgewerkt. Eén evenement is er bij gekomen
(Adempauze). Tevens is er een Nieuwsbrief voor de Kinderkerk per e-mail
gekomen. De evenementen die succesvol zijn uitgevoerd zijn:
a) Vrijburg laat voorgaan (Peter Nissen, Hein Stufkens, Abdulwahid van Bommel,
Christa Kompas, Ursul de Geer gingen voor). Externe publiciteit werd via diverse
media verzorgd.
b) Activiteiten rond Gay Pride / Europride: banner op de kerk, regenboogvlag.
c) Herdenking overledenen: nu met inbreng van eigen cantorij m.b.t. zang van de
namen.
d) Extra aandacht voor kerstavond: vuurkorven, glühwein, reclame.
e) Kinderkerstspel Kerstochtend: zeer gewaardeerd kinderkerstspel met rond
podium.
f) Adempauze: loopt tot mei 2017, 6 maandagavonden bezinning voor 30-55
jarigen met muziek en nagesprek.
Kerkdienst/liturgie
Zie punt a) vorige item: Vrijburg laat voorgaan.
Door de komst van Japke van Malde als predikant voor (ouders met) jonge
kinderen kwamen er aanzienlijk meer kinderen in de zgn. 0-100 diensten. Op
kerstochtend waren er 26 kinderen.
Op 10 april was er een gezamenlijke kerkdienst met de Doopsgezinden.
Vlak voor de kerst werd een nieuwe cantrix voor de cantorij aangetrokken
nadat de oude cantor op wereldreis was gegaan.
Pastoraat / contactledenwerk
Na vertrek van Jessa van der Vaart werd in oude bekende Liesbeth Baars deels
vervanging voor het pastoraat gevonden. Officiëel is dit een VVPaangelegenheid, maar scherpe lijnen worden in Vrijburg niet getrokken op dit
punt.
Jongerenwerk.
Dik Mook, jarenlang onze jongerenwerker op 19 juni afscheid. Taken werden
opnieuw verdeeld. Jelle de Graaf kwam voor jongerenwerk van tieners in een
kleinere aanstelling.
Diaconie
Dit jaar werd voor het eerst bij de maaltijden ingezameld voor de Voedselbank.

Samenwerking
Actief werden vergaderingen en kerkdiensten bezocht van zusterkerken. Vrijburg
neemt in Amsterdam Zuid een eigen en zelfstandige positie in waar PKA
zusterkerken een nieuwe koers moeten bepalen. Er was 2 maal een Interreligieus
Overleg Amsterdam Zuid .

