Informatie
2022-2023

Vrijburg is een vrijzinnige
christelijke geloofsgemeenschap,
gevormd door Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten.
Vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijk
heid en ruimte voor ieders persoonlijk geloof
zijn belangrijke uitgangspunten die terugkomen
in kerkdiensten, gespreksgroepen en overige
activiteiten.
Hierbij het jaarprogramma voor 2022-2023 met
het overzicht van onze activiteiten. Als iets u
interesseert, dan bent u van harte welkom om
mee te doen.
De meest actuele informatie over Vrijburg en
haar activiteiten is te vinden op www.vrijburg.nl
en in ons maandelijkse (papieren) Vrijburgblad.
Via de website kunt u zich ook opgeven voor
onze digitale nieuwsbrief.

Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
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Hebt u behoefte aan een moment van rust en
bezinning? Bent u op zoek naar ontmoeting en
inspiratie? Dan kunt u terecht in Vrijburg. U kunt
er op adem komen. Er worden allerlei activiteiten
georganiseerd. Elke zondag is er een kerkdienst.
Er zijn enthousiasmerende activiteiten voor
kinderen van alle leeftijden. Er zijn vele en diverse
gespreksgroepen. En talloze andere activiteiten.
Welkom, wie u ook bent!
In dit overzicht staan alle activiteiten, die komend
seizoen in en vanuit Vrijburg zullen plaatsvinden,
voor zover op dit moment bekend. Raadpleeg ook
de Agenda van de website www.vrijburg.nl
Bestuur Vrijburg

DIENSTEN
Vrijburg laat voorgaan

Sinds een paar jaar is de serie ‘Vrijburg laat voorgaan’
vast onderdeel van de kerkdiensten in Vrijburg.
Een aantal sprekers wordt uitgenodigd om, naast
de predikant, een overdenking te houden over een
onderwerp dat aansluit bij het jaarthema.
De leken in het najaar zijn:
- 18 september Don Ceder, lid 2e kamer namens de
ChristenUnie
- 11 december Joram Rookmaaker, rabbijn van de
Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Kinderkerk

Iedere eerste zondag van de maand is er tijdens de
dienst kinderkerk (voor kinderen tot en met 12 jaar).
We beginnen allemaal samen, de kinderen helpen
met het luiden van de klokken en het aansteken van
de kaars. Na de opening van de dienst komen ze
naar voren om iets mee te nemen naar hun eigen
ruimtes. Daar is, aangepast aan hun leeftijd, ruimte
voor een verhaal, om iets te maken of te doen en voor
gezelligheid. De kinderen gaan daarna terug naar de
kerkzaal om te helpen bij de collecte.
Er is een speelgroep van 0-2, een vertelgroep groep van
3-5, een gespreksgroep van 6-8. Tieners middelbare
school komen op zondag bijeen in de Kelder.
Thema van de eerste maanden kinderkerk is
‘beginnen’.
Data 2022: 4 september, 2 oktober, 6 en 27 november
Contactpersoon: Annemieke van der Veen,
kinderkerk@vrijburg.nl

Muziekviering op zondagochtend

Ook dit seizoen worden in Vrijburg vieringen ge
organiseerd waarin muziek centraal staat. Dat wil
zeggen: muziek uitgevoerd door professionele
musici, die je kunt ondergaan en beleven zonder er
actief in te hoeven participeren. Muziek als toegang
tot bezinning en inspiratie. Daaromheen woorden
ter overdenking, gebeden ter inspiratie, de geloofs
gemeenschap ter verwarming.
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Aan alle diensten werkt Jan Pieter Lanooy mee op
orgel en piano.
Programma 2022
- 11 september: Fluitensemble uit Joachimsthal.
Voorganger: Dik Mook
- 30 oktober: Christiaan van der Weij, saxofonist,
leerling van o.a. Arno Bornkamp. Christiaan is
niet alleen solosaxofonist, maar heeft een eigen
saxofoonkwartet en is ook dirigent. Hij speelt
veel kamermuziek, o.a. met de violiste Merel
Vercammen en de harpist Remy van Kesteren.
Voorganger: Rachelle van Andel
- 11 december: Bert van den Brink, vermaard
jazzpianist, winnaar van o.m. de Boy Edgar Prijs,
de meeste prestigieuze jazzprijs in Nederland. Bert
is zeer veelzijdig. Hij speelt niet alleen jazz, maar
ook klassiek op piano, accordeon en orgel. Hij is
een geweldig improvisator. Dat zal hij ook zeker
laten horen, samen met onze Jan Pieter Lanooy.
Voorganger: Joost Röselaers

Monthly Evensong/Evening prayer by
Mpho Tutu van Furth

When I first entered seminary my father advised
me to say the Daily Office. “The offices are there
for you as a guard rail when your prayer life gets
wonky”. He meant by that I did not have to rely on
my own inner resources to sustain my prayer life. The
offices are a round of daily prayer; Morning Prayer,
Noonday Prayer, Evening Prayer and Compline is
what remains in more common use of the seven
liturgies of the hours that were part of monastic life.
The predawn liturgy of Lauds (praise), the dawn
liturgy of Prime (first) and the mid-morning Terce
(third) have collapsed into Morning Prayer; Sext (the
sixth hour) and None (the ninth hour) have become
noonday prayer, Vespers or Evensong remain the
same and Compline (from the Latin completorium,
meaning completion, at the end of the day) and the
one nighttime canonical hour of night watch. In the
tradition of the western church the offices are a set
cycle of readings, songs and prayers. At Vrijburg we
celebrate a monthly Evensong liturgy followed by a
time of fellowship with a shared meal. I hope you will
join us on the fourth Sunday of the month.

Cantorij

Ongeveer eens per maand verleent de cantorij van
Vrijburg medewerking aan de kerkdienst op zondag
morgen. Wij repeteren daarvoor elke woensdagavond
van 19.40 tot 21.40 uur. Tijdens de repetities staat het
instuderen van kerkmuziek voor de diensten centraal.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan stemvorming
en een breed religieus repertoire.
Van samen zingen word je blij. Dat merk je ook bij de
repetities die onder leiding staan van onze inspirerende dirigent Kaiyi Min, maar vooral op de zondag
morgen als de Vrijburg-cantorij een bijdrage levert
aan de dienst. Wij nodigen daarom iedereen van
harte uit met ons mee te doen. Als u wilt, zou u ook
kunnen meedoen voor een bepaalde periode.
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Bijvoorbeeld in de adventstijd, of ter voorbereiding
op een concert, want dat geven we ook wel eens. Er
wordt een bijdrage van € 15 per maand gevraagd;
studenten zingen vrij.
Dirigent: Kaiyi Min, kaiyimin@gmail.com
Contactpersoon: Conna Wardenaar, 020 6137345 of
connawardenaar@gmail.com

Openbare herdenking van overledenen
op zondag 20 november
In veel kerken wordt in november een ‘gedachtenis
dienst’ gehouden. Daarin worden de mensen her
dacht die betrokken waren bij de gemeente en het
afgelopen jaar zijn overleden.
In Vrijburg organiseren wij ook dit jaar een her
denkingsbijeenkomst voor mensen die zich ver
bonden voelen met de gemeente, maar ook voor
hen die weinig (meer) met kerk en religie hebben.
Bij binnenkomst kan een ieder die dat wil namen van
overledenen opgeven, die later als onderdeel van de
viering door het koor gezongen worden.
Allereerst worden de namen van de overleden ge
meenteleden genoemd. Bij elke naam wordt een
kaars aangestoken. Daarna is er gelegenheid om
zelf een kaarsje voor uw dierbare aan te steken.
Een bijeenkomst vol afwisseling van ritueel, stilte,
gesproken woord, zang en muziek.
Dit jaar is de gedachtenisdienst op zondag 20
november om 10.30 uur o.l.v. Joost Röselaers

KRINGEN EN CURSUSSEN
Ochtendbijbelkring 3e dinsdag van de
maand

Al meer dan 25 jaar komt er een groep mensen bijeen
om samen de Bijbel te lezen.
Onder leiding van Ds Klaas Vos lezen wij met grote
aandacht de tekst in Genesis.
Op de derde dinsdag in de maand komen wij van
10.00 tot 12.00 uur bijeen in Vrijburg; U kunt ook een
keer meedoen en kijken of deze bijeenkomst u bevalt.
Contactpersoon: Polona Offerhaus,
Offerhaus@tiscali.nl, 06 30 69 84 62

Bible Study by Mpho Tutu van Furth
every Wednesday at 10 am

Every Wednesday morning we reflect on a Bible
chapter chosen by Mpho Tutu van Furth from the
Sunday Lectionary of the Episcopal Church (See
www.lectionarypage.net/ and www.lectionary.library.
vanderbilt.edu/ ). Three different translations are
presented by Mpho Tutu van Furth and read by us.
Guiding questions are: What sentence in this passage
strikes you most? How might the first hearers have
heard this story? Where does this reading touch your
life? The meeting is closed by a prayer for the world
and each other. Time 10-11.30 AM at Vrijburg. English
spoken. Information on www.vrijburg.nl/category/
english-content/ and participation via info@vrijburg.nl
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Filosofie in Vrijburg

Met de Filosofiegroep gaan we, in een 3-tal avonden,
aan de slag met het boek van Mpho Tutu en haar
vader: Het boek van vergeving. De avonden bestaan
uit een gesprek over het thema en een oefening. De
begeleiding is in handen van Joost Röselaers, Pieter
Jan André en Margriet Dijkmans van Gunst.
De eerste keer is op maandag 24 oktober om 20.00
uur in Vrijburg.
Contactpersoon is Margriet Dijkmans van Gunst,
margrietdvg@gmail.com

Oriëntatiecursus 2023

Wat is vrijzinnig geloven? Wat bindt ons als Vrijburg?
Wie ben ik dat deze club mij interesseert? En zou een
verbinding met deze geloofsgemeenschap iets voor
mij zijn?
De cursus begint in het voorjaar. De eventuele
belijdenissen vinden plaats met Pinksteren.
Aanmelden en leiding: Joost Röselaers

Vrijburg diners

In het najaar begint een serie Diners Pensant in
Vrijburg, georganiseerd door Joost Röselaers. Tijdens
het diner in de kerkzaal gaat een dertigtal deelnemers
in gesprek met een inleider over een onderwerp dat
de deelnemers bezighoudt en dat om verdieping
vraagt. Het draait bij de diners om ontmoeting en
inspiratie. U bent allen - van alle leeftijden en lid of
niet - van harte welkom! De kosten voor de maaltijd
zijn € 20 per keer.
Het eerste diner is op donderdag 20 oktober. Denise
Harleman is dan te gast, oprichter van Collectief
Kapitaal. Zij zal spreken over bestaanszekerheid en
haar initiatief voor een basis-inkomen. Opgeven via
jhroselaers@gmail.com

Vrijburglunch

Al ruim 30 jaar wordt iedere tweede of derde
donderdag van de maand een lunch georganiseerd
in de Mackenziekamer, waarbij iedereen van harte
welkom is. De eerste lunch is op 15 september
om 12.30 uur en gastvrouwen zijn Nely Smits en
Nel Steerenberg. Opgave uiterlijk twee dagen van
tevoren, via administratie@vrijburg.nl of bij Nely
Smits, 06 1233 0121 of Nel Steerenberg, 020 6737383.
Bijdrage per lunch: € 5,00.

‘Friday Lunch’

In 2021 ging een nieuwe groep van start in Vrijburg.
Om de zes weken komt op vrijdag rond lunchtijd
een aantal mensen in Vrijburg bijeen. Mensen van
diverse leeftijden en achtergronden. Naar aanleiding
van een overdenking, een artikel en/of column die
de deelnemers een paar dagen van tevoren krijgen
toegestuurd, wordt er met elkaar gesproken over
maatschappelijke ontwikkelingen, persoonlijke
zingeving en spiritualiteit.
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De groep komt bijeen van 12.00 tot 13.30 uur stipt.
Enig commitment in de vorm van aanwezigheid
wordt verwacht.
Meer informatie en aanmelding bij Joost Röselaers,
06 55776713 of jhroselaers@gmail.com

Adventslunch

Dit jaar zal de Adventslunch plaatsvinden op
donderdag 15 december. De feestelijke lunch staat
open voor iedereen en wordt georganiseerd in de
kerkzaal. Zoals ieder jaar zal er ook een cultureel
element zijn in de vorm van een lezing of een klein
concert. De lunch begint om 12.00 uur en is rond
14.00 uur afgelopen.
Opgave uiterlijk twee dagen van tevoren via
bureau@vrijburg.nl

Kring voor dertigers

Een gesprekskring voor mensen rond de dertig.
Eens in de twee maanden een bijbelverhaal waarin
levensthema’s aan de orde komen. Om je richting
te bepalen in deze veelzijdige wereld en om de
bijbelverhalen beter te leren kennen.
Onderzoek of je mee wilt praten en mail of bel Joost
Röselaers, jhroselaers@gmail.com of 06 55776713.

Kring Ontmoetingen tussen generaties

Vanuit Vrijburg worden er driemaal per jaar informele
etentjes georganiseerd waarbij jong en oud elkaar
ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan . Heeft
u/heb je belangstelling? Neem voor informatie en
organisatie contact op met Rachelle van Andel (vanaf
9 oktober) 06 83907670 of rvanandel@vrijburg.nl

Toneelleeskring

Elke derde donderdag van de maand komt deze
groep -eventueel aansluitend op de maandelijkse
lunch- van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar.
Na het welkom met thee/koffie lezen we het script
van de eerstvolgende voorstelling die we gaan
bezoeken, meestal 4 voorstellingen per seizoen. De
entree van het theater is voor eigen rekening. Heeft u
interesse? Kom dan eens langs.
Contactpersoon: Wiep Wegenwijs 020 6137935 of
wegenwijswiepkje@gmail.com

Literatuurkring

We kozen voor de leeslijst van 2022/2023 boeken
die tijdens de bijeenkomsten van onze kring genoeg
gesprekstof opleveren voor boeiende bijeenkomsten.
De eerste keer zal bij ‘Het boek van vergeving’ Mpho
Tutu zelf aanwezig zijn. Iedereen die graag bij de
bespreking van een bepaald boek wil zijn maar geen
lid van de kring wil worden, is van harte welkom.
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Leeslijst en geplande data, 10.30-12.00 uur:
23 september ‘Het boek van vergeving’ van
Desmond en Mpho Tutu
4 november ‘Ze kwam uit Marioepol’ van
Natascha Wodin
9 december ‘De boekhandel’ van Penelopé
Fitzgerald
27 januari
‘De grote weigering’ van Marian
Donner
4 maart
‘Vrij’ van Lea Ipi
5 mei
‘Fortuna’s kinderen’ van Annejet van
der Zijl
Graag van te voren opgeven bij Jet van Koppen
020 6183434

Leesclub Transcendente poëzie

Dichters kunnen teksten aanreiken die religieuze
ervaringen woorden geven. En het bespreken van
deze gedichten biedt een kans om het transcendente
(voor velen de Eeuwige) te benaderen. We willen een
poëzie leesclub formeren uit enerzijds gemeenteleden
van Vrijburg en anderzijds de parochianen van de
katholieke Obrecht kerk. Het idee is dat de leden zelf,
als zij willen, gedichten inbrengen. En dat deze dan in
de groep worden besproken en aan elkaar uitgelegd.
Zodat ze beter worden verstaan en verwerkt.
Initiatiefnemers en organisatie: Jet van Koppen, Erik
Jurgens, Joost Röselaers.
Aanmelden via jhroselaers@gmail.com

Smeltkroes

De Smeltkroes bespreekt artikelen of een boek om
met elkaar te ontdekken wat daarvan de betekenis is
voor ons geloof en/of de manier waarop we tegen de
wereld aankijken.
Dit seizoen lezen en bespreken we het boek ‘Geef
mij die dwaze meisjes maar’. In gesprek met Jezus’
gelijkenissen door Koen Holtzapffel (redactie) en
andere predikanten.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. De eerste
bijeenkomst is donderdag 15 september om 20.00
uur. Contactpersoon is Rachelle van Andel (vanaf 9
oktober) 06 83907670 of rvanandel@vrijburg.nl

Kring Elisabeth Otter Knoll Stichting

Aan de Loowaard woont een heel aantal Vrijburgers.
Sinds 2017 wordt een gespreksgroep ter plaatse
georganiseerd. Joost Röselaers begeleidt de groep
die gemiddeld om de zes weken bij elkaar komt.
Contactpersoon is Lies Overgaauw.
Meer informatie via jhroselaers@gmail.com

Kring Noord- en Zaanstreek

Vrijburg is een streekgemeente. Ook leden en vrien
den in Noord en Zaanstreek horen bij Vrijburg, maar
moeten door de afstand extra moeite doen om
contact met Vrijburg te houden. Daarom organiseren
wij een paar keer per jaar een middag in Noord of de
Zaanstreek. Van harte welkom!
Meer informatie via jhroselaers@gmail.com
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Kring Abcoude

De kring Abcoude (anno 1960) is uitgegroeid tot een
uitgebreide oecumenische kring van remonstranten,
protestanten en katholieken uit het dorp. De meeste
deelnemers zijn ook vriend van Vrijburg. De kring
komt maandelijks bijeen op de 4de woensdag van de
maand om 14.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in
de kerkelijke centra ’t Hoogt (PKN) of in het Trefpunt
(RK) in Abcoude. Belangstellenden zijn welkom!
Om de kring een keer mee te maken graag contact
opnemen met Jan de Vijlder.
Onderwerp 2022-2023: Boek: ‘Mijn Held en ik’.
Onder redactie van Bert Dicou en Koen Holtzapffel.
(voortzetting van onderwerp vorig jaar).
Eerste bijeenkomst waarschijnlijk 4de woensdag in
september.
Contactpersoon Jan de Vijlder, devijlder@planet.nl,
06 49622765

Kring Centrum

Kring Centrum bestaat sinds 1991 en is begonnen
met bewoners uit Amsterdam-Centrum, maar staat
inmiddels al jaren open voor bewoners uit heel
Amsterdam. We komen iedere derde dinsdag van
de maand bij elkaar en de bijeenkomsten vinden
plaats bij deelnemers thuis of in Vrijburg. We zijn
een hechte groep mensen, van diverse leeftijden,
die ervan houden met elkaar in gesprek te zijn over
onderwerpen die ertoe doen. De kring wordt begeleid
door Joost Röselaers.
De kring maakt zelf een keuze voor het boek dat
gedurende een seizoen gelezen wordt. Voorjaar 2022
zijn we het boek ‘Troost, als licht in donkere tijden’
van Michael Ignatieff gaan lezen. We zijn gekomen tot
aan hoofdstuk 7 en gaan door met het boek tot we
het uit hebben. We lezen voor iedere bijeenkomst vier
hoofdstukken, terwijl er twee worden uitgekozen om
ook voor de bijeenkomst voor te bereiden.
De kring staat altijd open voor nieuwe leden. Bent
u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met
de coördinator van de kring, Romée Lubbers, tel.
020 6256503/06 49838953, romeelubbers@planet.
nl, of met Rachelle van Andel (vanaf 9 oktober)
rvanandel@vrijburg.nl
Het is ook mogelijk een keer deel te nemen aan
een kringbijeenkomst om te ervaren hoe het gaat.
De eerstvolgende bijeenkomst van het seizoen
2022/2023 is op 20 september om 20.00 uur bij
Carla Josephus Jitta, Willem Kesstraat 7 III, 1077 KP
Amsterdam

Kring Oost

Kring Oost is ontstaan vanuit Vrijburgers die in
Oost wonen, maar inmiddels komen we uit alle
uithoeken van Amsterdam. Wij zijn een naar geloof en
spiritualiteit zoekende groep.
We lezen verschillende bronnen en Bijbelteksten, en
vragen ons af wat die in ons (dagelijks) leven kunnen
betekenen.
We gaan weer eens per maand samen eten, telkens
bij een van de leden thuis, waarbij lief en leed gedeeld
wordt. Daarna gaan we aan de slag met de
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gezamenlijk gekozen tekst. Nieuwe leden zijn welkom.
Contactpersoon: Mark van Praagh, 06 48758174

De Kelder

De kelder onder Vrijburg, oftewel ‘De Kelder’, was
ooit fietsenstalling en kolenhok en wordt nu door
de jongeren van Vrijburg gebruikt. Als je 16 jaar of
ouder bent, kun je een sleutel krijgen van de Kelder
en draag je medeverantwoordelijkheid voor het reilen
en zeilen. Kernbegrippen zijn Vrijheid, Vertrouwen
en Verantwoordelijkheid. In de Kelder spreek je met
elkaar af, werk je tegelijkertijd aan je studie, eet
je met elkaar en praat je over zaken die voor jou
belangrijk zijn.
Contactpersoon: Victor Boucher, 06 38646400.
Je kunt hem appen of bellen.

DIACONIE
De diaconie biedt steun aan leden en vrienden van
Vrijburg die in financieel moeilijke situaties verkeren.
Bij voorkeur wordt de steun incidenteel gegeven.
Aanvragen voor steun kunnen worden ingediend bij
de predikanten of het bestuur van de diaconie. Deze
verzoeken worden altijd anoniem behandeld. Behalve
het persoonlijk diaconaat organiseert het bestuur van
de diaconie jaarlijks een aantal activiteiten.
Contact: Gloria-Jeanne de Meijer, voorzitter,
g.j.demeijer@kpnplanet.nl
Voor meer informatie kunt u ook bellen met het
Vrijburg bureau, 020 671 42 77.

TENTOONSTELLINGEN
In de Moddermanzaal van Vrijburg wordt geëxpo
seerd door bekende en minder bekende beeldend
kunstenaars. Iedere tentoonstelling verrast ons weer
door haar schoonheid, waardoor het de moeite waard
is om een kijkje te nemen.
De feestelijke openingen zijn op zondagen direct na
de dienst en altijd gekoppeld aan een thema.
Op zondag 18 september wordt de tentoonstelling
van Pim Schilt na de dienst geopend.
Contactpersoon exposities: Liesjettie de Jong-van
Dooijeweert, 020 6627650 of liesjettie.de.jong@
online.nl

ALGEMENE INFORMATIE
Verhuur

De kerkzaal en zalen in Vrijburg kunnen worden
gehuurd voor diverse activiteiten en bijzondere
gelegenheden. Meer informatie over de mogelijk
heden en prijzen is te vinden op www.vrijburg.nl/
wiki/verhuur/ of via Mariette Hamaker, coördinator
verhuur, beheer@vrijburg.nl of Gigi Calkoen
bureau@vrijburg.nl
Ook is Vrijburg een zeer geschikte locatie om te
dopen, trouwen (relatieviering) of uitvaart.
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Bent u onze nieuwe Vrijwilliger?

Vrijburg draait op vrijwilligers, dat moge duidelijk
zijn. Dat geldt voor de zondagdiensten, met beelden geluidskosters, koffiedienst, bloemendienst en
commissie van ontvangst. Lectoren. Cantorij.
Diaconie. Maar ook alle kringen worden gecoördi
neerd door vrijwilligers. De tuin wordt onderhouden
door een groepje tuin enthousiastelingen. Voor
praktische klussen in het gebouw kunnen we een
beroep doen op mensen met twee rechter handen,
zo ook als het gaat om de digitale voorzieningen, de
website en het Vrijburgblad. De boekhouding wordt
gedaan, de financiën beheerd, de liturgie wordt in
elkaar gezet. Er worden mensen gebeld en bezocht.
Het is gevaarlijk zo’n opsomming op te schrijven,
want compleet is het nooit. Gelukkig zijn er het
laatste jaar een aantal nieuwe mensen gekomen op
wie we een beroep kunnen doen, maar we hebben
altijd weer aanvulling nodig. Dus als u iets praktisch
wilt bijdragen, op zondag of door de week, heel
graag. Meld u bij Gigi Calkoen op het bureau bureau@
vrijburg.nl of bij Mariette Hamaker, beheer@vrijburg.nl.

Vrijburg bureau

Sinds april is Gigi Calkoen bureau coördinator van
Vrijburg. Zij is bereikbaar op woensdag en donderdag
op 020 6714277, bij afwezigheid graag een bood
schap inspreken. Vragen en inlichtingen kunnen ook
per mail via bureau@vrijburg.nl

Taxi-service

Voor leden en vrienden van Vrijburg bestaat de
mogelijkheid om gebruik te maken van een taxi
service voor de zondagdiensten, de donderdag
middaglunch en andere activiteiten die in Vrijburg
georganiseerd worden. Er wordt een eigen bijdrage
van € 5,- per taxirit gevraagd.
U wordt verzocht dit bedrag over te maken op
NL56 INGB 0004 626 979 t.a.v. Diaconie
Remonstrantse Gemeente.
Voor de donderdagmiddaglunch moet u dit uiterlijk
dinsdagmorgen doorgeven aan Nely Smits, tel.nr.
06 1233 0121 of Nel Steerenberg, tel.nr. 020-6737383.
Vervoer voor de dienst of andere activiteiten graag
minimaal 3 dagen vóór de bijeenkomst vóór 14.00 uur
doorgeven aan bureau@vrijburg.nl of
020 671 42 77 met vermelding van adres,
telefoonnummer en eventueel gebruik van een
rollator.
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Lid, vriend of belangstellende

Voelt u zich verbonden met ons en wilt u ons werk
steunen, dan kunt u vriend of belangstellende van
Vrijburg worden, lid of vriend van de Remonstranten
of lid of vriend van de Vrijzinnig Protestanten. Voor
meer informatie hierover kunt u kijken op de website
www.vrijburg.nl/word-vriend/ of contact opnemen
met het Vrijburg bureau of een gesprek aanvragen
met een van onze predikanten of jongerenwerker.

Colofon
Redactie:
Margriet Dijkmans van Gunst, Joost Röselaers, Gigi Calkoen
Contactgegevens
Bureau Vrijburg, telefoon 020-671 42 77
Bereikbaar woensdag en donderdag.
Gigi Calkoen, info@vrijburg.nl.
Herman Gorterstraat 31
1077 WE Amsterdam.
www.vrijburg.nl
Gebruik/verhuur
beheer@vrijburg.nl
Wijzigingen voorbehouden, voor actuele informatie kijk op www.vrijburg.nl
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Agenda 2022 uitgelicht
zondag 11 september

Fluitensemble uit 		
Joachimsthal.
zondag 18 september
Don Ceder gaat voor
zondag 18 september
Opening tentoonstelling
Pim Schilt
zondag 9 oktober
Bevestiging Rachelle van
Andel als predikant van
Vrijburg
donderdag 20 oktober
Diner pensant met Denise
Harleman
zondag 30 oktober
Christiaan van der Weij,
saxofonist
zondag 20 november
Openbare herdenking
overledenen
zondag 11 december
Joram Rookmaaker gaat
voor
zondag 11 december
Bert van den Brink,
jazzpianist
donderdag 15 december Adventslunch
zaterdag 24 december Kerstavonddienst

Er zijn drie predikanten verbonden aan Vrijburg:

Joost Röselaers
06 55776713 of
jhroselaers@gmail.com

Mpho Tutu van Furth
via pastor@vrijburg.nl

Rachelle van Andel (vanaf 9 oktober)
06 83907670 of
rvanandel@vrijburg.nl

De predikanten zijn beschikbaar voor een
persoonlijk gesprek over zingeving, religie of andere
levensvragen. U kunt hen ook benaderen als u nader
kennis wilt maken met Vrijburg.

Vrijburg (kantoor):

Herman Gorterstraat 31
1077 WE Amsterdam

Ingang kerkzaal:

Diepenbrockstraat 46

Telefoon:
e-mail:
website:

020 671 42 77
info@vrijburg.nl
www.vrijburg.nl
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