
JAARVERSLAG VVP AMSTERDAM OVER HET JAAR 2019 
 
Inleiding  
In 2019 hebben onder de bezielende leiding van het team, in samenwerking met veel vrijwilligers, regelmatig 
inspirerende activiteiten plaats gevonden. Er is  een toenemend aantal belangstellenden in zowel diensten als   
kringen en ook bij andere activiteiten. 
 
Kerkdienst/liturgie   
In de diensten “Vrijburg laat voorgaan” zijn Peter Vandermeersch, Maxim Februari en Abdelkader Benali te 
gast geweest. Daarnaast was er een verteldienst over 400 jaar  remonstranten met Marijke Broekhuijsen. 
Vanwege de grote toeloop van dopen is er af en toe ook op een andere dag dan zondag gedoopt. 
In september vond het afscheid plaats van organist Erik Visser en is de nieuwe organist Jan Pieter Lanooy 
gestart. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar was er een gezongen herdenkingsdienst waarbij 140 namen door 
de kerkruimte weerklonken. 
Naast de maandelijkse 0-100 diensten waaraan veel kinderen deelnemen was er op  kerstmorgen een kerst-
inspringspel waar veel kinderen aan meededen 
 
Programma   

Er hebben een aa Er hebben open gesprekken plaats gevonden over “voltooid leven” en over “eenzaamheid”. 
 Daarnaast waren er diners voor dertigers waarbij een gast werd uitgenodigd om van gedachten te wisselen 

over zingeving. 
In de Moddermanzaal zijn verschillende exposities geweest.. 
 
Pastoraat/contactleden- en schakelwerk 
Het pastoraat wordt geheel waargenomen door de drie predikanten. Er is een contactledengroep, die helaas 
steeds kleiner en ouder wordt. Er zijn nog slechts zes contactleden. De meeste bezoeken worden gebracht in 
het kader van een kroonjaar. Daarnaast worden 60 mensen bezocht door zogenaamde Schakels: actieve 
Vrijburgers die leden en vrienden die helemaal geen contact met de gemeente hebben, in september het 
programma aanreiken en via een bezoekje laten weten dat Vrijburg hen niet is vergeten.  
 
Diaconie   
De diaconie organiseerde een kerstbijeenkomst met Gijs van Dam waar 52 Vrijburgers aan deelnamen. Ook 
heeft een aantal minderdraagkrachtige Vrijburgers een gift gehad van het Kerstfonds van de diaconie. 
 
Samenwerking 

                     Vrijburg is al meer dan 40 jaar een samenwerkingsgemeente van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. 
Zij zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden en vormen in de praktijk één gemeente zonder onderscheid des 
persoons. 
Afgevaardigden van vrijzinnige kerken zijn in 2019 bij elkaar geweest om na te denken welk vrijzinnig geluid er 
gehoord moet worden in tijden van toenemende extremen binnen de politiek en binnen de kerken.   
 
Jongerenwerk en kinderkerk   
In 2019 is onderzoek gedaan door de PKA naar de mogelijkheid van een pioniersplek m.b.t. het  
jongerenwerk. Dat bleek niet haalbaar en Vrijburg heeft een eigen jongerenwerker aangesteld per 1-1-2020. 
De kinderkerk kent verschillende leeftijdsgroepen die  eenmaal per maand op zondag bijeenkomen.  
In het voorjaar was er een creatieve workshop “Vreemde vogels” met Mark van Praagh voor alle 
kinderen. 
Tieners hadden een wekelijkse Pizza-avond met thema en deden mee aan een dienst.  



 
 
Publiciteit/werving/communicatie  
De rol van de website en de rol van digitale Nieuwsbrieven neemt een steeds grotere rol in bij de publiciteit 
van activiteiten 
 
Beleid en toekomstperspectieven 
In de afgelopen zes jaar hebben 60 leden en vrienden zich bij Vrijburg aangesloten. Het aantal belijdende 
leden van de VVP blijft stabiel op 72 en daarnaast telt de VVP nog 44 vrienden.  
De activiteiten van Vrijburg worden steeds beter bezocht en ook stijgt het aantal en de diversiteit van ons 
aanbod. Geprobeerd wordt om sommige van onze activiteiten per keer, door de bezoekers die geen lid zijn, te 
laten betalen. 
 
 


