Profiel gemeente
Vrijburg: gebouw en gemeenschap
Tegenover het Beatrixpark, op de grens van Amsterdam Oud Zuid en de Rivierenbuurt, ligt Vrijzinnig
Centrum Vrijburg, een monumentale laat Amsterdamse Schoolkerk. Vrijburg is de thuishaven van de
geloofsgemeenschap die gevormd wordt door de Remonstrantse Gemeente Amsterdam en de
Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Amsterdam. Vrijburg is geworteld in de Bijbelse verhalen en
biedt een spiritueel thuis aan een ieder die zich vragen stelt over een zinvol bestaan. Belangstellend,
vrij en verdraagzaam. In 1986 werd in Vrijburg het eerste homohuwelijk ter wereld gesloten.
Vrijburg heeft 108 VVP leden en vrienden, en 202 remonstrantse leden en vrienden. Vrijburg wil een
vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap zijn met veel ruimte voor ieders persoonlijke
geloofsontwikkeling. Vrijburg leden laten zich graag intellectueel uitdagen en hebben brede
maatschappelijke belangstelling; zij gaan graag met elkaar en de predikanten in gesprek over
allerhande maatschappelijke vraagstukken zoals kansen(on)gelijkheid, gelijke rechten voor LHBTQ+
gemeenschap en de klimaatcrisis.
Actief Vrijburg
Vrijburg bruist van activiteit, met vele gespreksgroepen zoals Diners Pensants en Bijbel-, filosofie- en
literatuurkringen. Verschillende spirituele groepen zoals de Soefi beweging, de Vrije Gemeente, de
Hongaarse protestantse kerk, een internationale katholieke groep en het Socratisch cafe vonden een
thuis in Vrijburg. Er is een artist in residence, vaste huurders zoals Jonge Strijkers en Centrum voor
Stembevrijding, en regelmatig terugkerende huurders zoals Capella Amsterdam en de Protestantse
Theologische Universiteit. In de Moddermanzaal op de eerste verdieping worden regelmatig
kunstexposities georganiseerd. Vrijburg roert zich actief op social media en heeft een eigen
wekelijkse podcast ‘Vrijzinnig Miniatuur’.
Vrijburg op zondag
Elke zondagochtend om half elf wordt de eredienst gehouden, waarin afwisselend eigen predikanten
en gastpredikanten voorgaan. De diensten worden muzikaal ondersteund door organist Jan-Pieter
Lanooy, cantrix/dirigent Kaiyi Min en de cantorij. Vier keer per jaar komen in Vrijburg Laat Voorgaan
lekenprekers aan het woord zoals eerder Kathleen Ferrier, Pieter van Vollenhoven, Abdelkader
Benali, Mpho Tutu en Maxim Februari. Reguliere diensten worden bezocht door circa 50-80
kerkgangers, en de live uitzendingen via Kerk-TV trekken per dienst circa 150 kijkers. Bijzondere
bijeenkomsten trekken gewoonlijk een groter publiek, waaronder ook veel niet-leden.
Kinderkerk
Een betrokken Kinderkerk team, bestaande uit drie leden, organiseert in overleg met de voorganger
de maandelijkse Kinderdienst. Er wordt gewerkt met halfjaarlijkse thema’s, zoals eerder rond Esther,
Ruth en David. Na een gezamenlijk begin van de zondagsdienst gaat het Kinderkerkteam met de
kinderen naar hun eigen ruimte in het gebouw, verdeeld in de speelgroep (t/m groep 2), de
vertelgroep (groep 3, 4,5) en de gespreksgroep (groep 6, 7, 8).
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Tienergroep
Voor het groeiend aantal tieners zal onder aanvoering van de nieuwe predikant een nieuwe
tienergroep/club worden opgericht, die uiteenlopende activiteiten verricht van gezamenlijk pizza
bakken of bezoek aan een museum tot gespreksgroepjes.
De Kelder
Vrijburg vindt het belangrijk om jongeren een plek te geven waar ze zich aan elkaar verbinden en zich
bezighouden met wat er echt toe doet in het leven. Daarom bevindt zich onder Vrijburg de Kelder,
waar een groep jongeren van 16 tot en met 30 jaar op basis van vrijheid, vertrouwen en
verantwoordelijkheid samen studeert, kookt en films kijkt, maar zich bijvoorbeeld ook verdiept in
filosofie. De Kelder vormt in het volle Amsterdam waar woon- en leefruimte schaars en klein zijn, een
soort tweede huiskamer voor jongeren. De Kelder faciliteert de opbouw van een netwerk van
studenten en werkende jongeren, die met elkaar activiteiten organiseren en in gesprek gaan. Een
groep van 13 sleutelhouders vormt de kern van de Kelder en is samen verantwoordelijk voor het
beheer van de ruimtes.
Missie 2021-2025
In 2020 is gewerkt aan een verbeterde bestuursstructuur met heldere verantwoordelijkheden en
aanspreekpunten, en is het beleidsplan 2020-2025 opgesteld met een uitgewerkte visie op:
1. Vrijburg is een veilige en warme gemeenschap met persoonlijke aandacht voor haar leden en
vrienden en mensen daarbuiten (pastoraat)
2. Vrijburg vertelt verhalen die perspectief bieden ter inspiratie en geestelijke verdieping, op
zondag en door de week (viering, programma, kringen en cursussen)
3. Vrijburg draagt bij aan de samenleving door kwetsbare groepen met daad en middelen te
ondersteunen (diaconie)
4. Vrijburg bouwt aan continuïteit door nieuwe leden en vrienden en leeftijdsgroepen aan te
trekken, een solide financiering en duurzame exploitatie van het gebouw (jeugd en jongeren,
(financiële) administratie, gebouw)
5. Vrijburg positioneert haar vrijzinnige identiteit door heldere communicatie en participatie in
het maatschappelijke debat (communicatie).
Organisatie
Vrijburg wordt aangestuurd door een elfkoppig Algemeen Bestuur met daarin de predikanten,
remonstrantse en VVP leden en een vertegenwoordiger van de Diaconie. Het bestuur vergadert elke
eerste maandagavond van de maand, en organiseert twee keer per jaar een Algemene
Ledenvergadering. Vrijburg heeft een pro deo werkende koster, die verantwoordelijk is voor gebouw,
logistiek en verhuur. Zij wordt bijgestaan door een parttime administratief medewerker op het
Bureau, een vaste schoonmaker en vrijwilligers. Vrijburg draait op de inzet van een groep van ruim
veertig vrijwilligers die actief zijn bij de organisatie en inhoud van de zondagsdienst, pastoraat,
diaconie, gebouwbeheer, (financiële) administratie, ICT en communicatie.
Vrijburg werkt samen
Vrijburg onderhoudt warme banden met de Remonstrantse Broederschap in Utrecht, de
Protestantse Kerk Amsterdam, de Raad van Kerken Amsterdam, Interreligieus Overleg Zuid, en met
Stichting Between Borders worden solidariteitsmaaltijden georganiseerd.
2

