
 

JAARVERSLAG  2021 Vrijburg Amsterdam  
 

 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. 

 
Inleiding  
Het jaar 2021 stond evenals 2020 in teken van corona. Dat heeft betekend dat opnieuw veel online heeft 

plaatsgevonden. In de zomermaanden waren de diensten en activiteiten weer live. 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.  

 
Kerkdienst/liturgie 
In 2021 zijn we begonnen met online koffiedrinken na de dienst. Meestal was de predikant daarbij aanwezig 

en kon teruggeblikt worden op de dienst. 
Het blijkt dat de online diensten zeer goed bezocht werden/worden. 
In de zomer hebben we  van twee predikanten afscheid genomen te weten Japke van Malde en Lodewieke 

Groeneveld. 
Jasper Dijkman kreeg een tijdelijke aanstelling als interim-voorganger. 

   
In de diensten “Vrijburg laat voorgaan” zijn Jan Terlouw en Kathleen Ferrier voorgegaan.  
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. 

 
Programma   

Er hebben een aa Er zijn enkele diners pensants geweest waarbij een gast werd uitgenodigd om van gedachten te wisselen over 

zingeving. In september is gestart met de Friday-lunch. 
OOok 

Kringen en groepen zijn ondanks de pandemie door gegaan en kwamen meestal online-bij elkaar.  
 De dagelijkse  online-vrijzinnige miniaturen zijn na de zomer omgezet in wekelijkse.  

 
Pastoraat/contactleden- en schakelwerk 
Het pastoraat heeft dit jaar veelal telefonisch plaats gevonden. Gelukkig konden een aantal mensen ook 

persoonlijk bezocht worden. 
Sinds de lockdownperiode worden eenmaal in de 14 dagen uitgeprinte preken naar leden en vrienden zonder 

email, verstuurd.   
Het pastoraat is nieuw leven ingeblazen doordat er nu zes contactleden en een coördinator contactleden 

bereid gevonden zijn die drie keer pers jaar alle leden en vrienden van 75 jaar en ouder op te bellen. 
Twee keer per jaar komt deze groep bijeen met de predikanten om te spreken over deze belrondes. 

       
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 en later weer in kleine groepen. Een aantal van hen namen deel aan de wekelijkse 

filosofiecursus. Lodewieke Groeneveld heeft eind december als jongerenwerker afscheid genomen. 

 
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.  


