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Rondom nieuw beleid/werkplan

Website en Vrijburgblad zijn kritisch bekeken. Er is besloten aan te sluiten bij 
de landelijke website van de Remonstranten en een heel nieuwe opzet daarmee 
te realiseren.
Joost Röselaers is in september 2017  ingetreden en tot die tijd is besproken 
welke taken hij op zich zou nemen. De benoeming is in goed overleg tussen VVP 
en Remonstranten geschied.
Er was een  bijeenkomst van het bestuur  rond de vraag: “Waar staan we voor
in Vrijburg”.  De bijeenkomst is door predikanten voorbereid en was tevens 
bedoeld als meditatief moment voor bestuursleden in tijden van veel actie. 
In april is er voor nieuwe  leden en vrienden een bijeenkomst geweest voor 
hen en bestaande leden/vrienden.  Dit is zeer gewaardeerd.
Aandacht voor jonge ouders en hun kinderen: er was 25 juni een dienst met 
een verhalenvertelster en een afzonderlijke bijeenkomst voor de ouders.
Beleidsplan predikantenteam: de voorgangers hebben vanaf september 
gewerkt aan een ambitieus beleidsplan  waarvan de uitvoering in 2018 plaats 
vindt. 

Kerkdienst/liturgie

In maart  was er een “goddeloze” kerkdienst  geheel verzorgd door jongeren 
uit de Kelder. 
In de 0-100 kerkdiensten en bij de kerstdienst komen steeds meer kinderen en 
hun ouders (15-40 kinderen). 
De diensten in het kader van “Vrijburg laat voorgaan”  zouden stoppen. Ze 
hebben uiteindelijk na beraad toch met succes voortgang gevonden.
Het Pinksterfeest is samen met de Indonesische Kerk gevierd die onze kerkzaal 
op zondagmiddagen huurt voor de eigen kerkdiensten.  Er is ook samen gegeten.

Pastoraat / contactledenwerk
Na het aantreden van Joost Röselaers is Liesbeth Baars in functie gebleven voor 
het pastoraat aan VVP-ers. 

Jongerenwerk.
Het financiële beleid van de jongeren uit de Kelder is besproken. De begroting 
is in een andere vorm gegoten.  Er is zorgvuldige aandacht geweest voor de 
bestuursstructuur, het  toegangsbeleid en de verantwoordelijkheden van 
zgn. sleutelhouders.  
Er is  met de jongerenwerker  Jelle de Graaf steeds overleg geweest over het 
beleid m.b.t. jongeren.   

Diaconie
De maandelijkse “Diaconielunches” voor senioren werden  eind van het jaar 
overgedragen aan een groep die de lunches nu gaat verzorgen onder de naam 
“Vrijburglunches”.



Er was aandacht voor de daklozenkrant, de Voedselbank en de daklozenopvang 
(Bureau Straatjurist en Centrum Makom in  De Pijp). 

Samenwerking
Er was 2 maal een Interreligieus Overleg Amsterdam Zuid .
In december was er weer een gezamenlijke kerkdienst met de Doopsgezinden. 
Met de Thomaskerk aan de Zuidas (PKN) is samenwerking afgesproken 
(kanselruil). 
Op Pinksterzondag was er een kerkdienst samen met de Indonesische Kerk die 
onze kerkzaal elke zondagmiddag huurt. 


