
 

JAARVERSLAG VRIJBURG AMSTERDAM  OVER HET JAAR 2020 
 

Inleiding  

Het jaar 2020 stond in teken van corona. Dat heeft betekent dat veel online heeft plaatsgevonden. 

Dankzij de bezielende leiding van het team, in samenwerking met veel vrijwilligers, kijken we terug 

op een positief kerkelijk jaar. Er blijkt een toenemend aantal belangstellenden voor de  diensten. 

Kringen hebben het dit jaar zwaarder gehad vanwege de onmogelijkheid, fysiek samen te komen. 

 

Kerkdienst/liturgie 

In januari is de nieuwe jongerenwerker Lodewieke Groeneveld gestart en tevens in september 

bevestigd als predikant. In september namen we afscheid van Joep de Valk die zeven jaar als 

remonstrants predikant gewerkt heeft in Amsterdam.   

In de diensten “Vrijburg laat voorgaan” zijn Mpho Tutu en Pieter van Vollenhoven voorgegaan. 

Andere sprekers moesten helaas verstek laten gaan vanwege de coronacrisis.  

Veel diensten zijn dit jaar alleen online te bezoeken geweest of kenden een maximum van 30 

bezoekers. De liturgie is daarop aangepast en korter geworden. 

Speciaal was de nieuwe vorm van avondmaal-vieren in Coronatijd in augustus. 

 

Programma   

Er hebben een aa Er zijn enkel diners voor dertigers geweest waarbij een gast werd uitgenodigd om van gedachten te 

wisselen over zingeving. Ook was er tweemaal een maaltijd met de groep uitgeprocedeerde 

asielzoekers We are here/Between Borders. 

OOok 

Kringen en groepen kwamen meestal online-bij elkaar. De ene groep beviel dat beter dan de andere. 

In juli had het bestuur een heidag en zijn plannen gemaakt meer muziekdiensten en Vrijburg-laat-

voorgaan-diensten te organiseren. Ook zal het aanbod van cursussen vergroot worden in de 

toekomst. 
 

Pastoraat/contactleden- en schakelwerk 

Het pastoraat heeft dit jaar veelal telefonisch plaats gevonden. Gelukkig konden een aantal mensen 

ook persoonlijk bezocht worden. 

In de lockdownperiode zijn 2-wekelijks uitgeprinte preken en blogs naar leden en vrienden zonder 

email, verstuurd.   

Leden van de diaconie belden met alle 75-pussers over hun welbevinden.  

 

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. 

Begin van dit jaar deden we mee aan de inspirerende gebedswandeling georganiseerd door de 

kerken in zuid.  

 

Jongerenwerk en kinderkerk 

Ondanks de lockdownperiodes is de kinderkerk toch online-doorgegaan dankzij de 

inzet van een aantal hele actieve vrijwilligers, met het onlinekerstspel als hoogtepunt. De kelder trof 

elkaar online. Een aantal van hen namen deel aan een online cursus “Vrijzinnigheid speciaal voor 

jongeren. 

 

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 

Ondanks de Coronatijd zijn de (online)-activiteiten van Vrijburg goed bezocht en ook stijgt de 

diversiteit van ons aanbod. Een belangrijke vernieuwing is de dagelijkse Vrijzinnige Miniatuur die 

in podcast-vorm beluisterd kan worden. Over een aanbod van onlinecursussen wordt nagedacht 

In het kader van de verhuur wordt de kerkzaal gerenoveerd. 


