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In het jaar 2017 vonden in Heerde 27 kerkdiensten plaats, waarvan dertien onder leiding van onze eigen
voorganger, Ineke Adriaansz.
Via Radio 794 werden drie diensten vanuit onze kerk uitgezonden.
Op 23 maart 2017 vond de algemene ledenvergadering plaats. De ledenvergadering stond mede in het
teken van het afscheid van Wim Leeuwis als voorzitter van het bestuur. Wilma Blankvoort werd met
algemene stemmen tot zijn opvolger gekozen.
De gespreksgroep stond onder leiding van Ineke Adriaansz. Onderwerpen: (Vervolg) boek van Harm
Knoop, Leef je eigen mythe en Karen Armstrong, Compassie.
Activiteitencommissie. In het jaar 2017 liepen de activiteiten uit ons innovatieprogramma HULP door. Op
23 februari werd ’s avonds de documentaire van Hans Bouma, Congo Business Case vertoond en op 30
maart de documentaire van Hubert Sauper, We come as Friends. Op 26 oktober vond de boekbespreking
van het boek van Linda Polman, De crisiskaravaan plaats. Onze avonden trekken naast leden ook andere
belangstellenden, die op deze manier kennis kunnen maken met het vrijzinnige, open karakter en het werk
van onze geloofsgemeenschap.



Bijzondere activiteiten
– Open kerk in de stille week. In de week vóór Pasen werd de kerk opengesteld van dinsdag 11 tot en met
zaterdag 15 april. Belangstellenden konden binnen lopen om een kijkje te nemen. Er was koffie, thee en
een chocolade-eitje, er hingen kleurrijke schilderijen van Joepe Bos, met natuur als onderwerp, en
voorganger Ineke Adriaansz en bestuursleden waren aanwezig voor een praatje. Op donderdagavond,
witte donderdag, was de deling van brood en wijn. Op zaterdagmiddag was er een gitaarconcert van een
jong gitaarduo. We mochten de nodige gasten ontvangen, ook mensen die nog nooit in de Julianakerk
waren geweest en best nieuwsgierig waren. Op zondag volgde de Paasviering.
– Op 28 maart was het vijftien jaar geleden dat Gerben Rorije begon als onze eigen organist. We stonden
bij dat lustrum stil in één van de vieringen.
– Op zondag 28 mei bezochten we na de viering de Maria-tentoonstelling in het Catharijne Convent in
Utrecht. Gastvoorganger Klaas Douwes besteedde in de dienst aandacht aan Maria. De tentoonstelling
was de moeite waard en de lezing van Herman Pleij boeiend.
– 2017 was Maarten-Luther-jaar. Ineke Adriaansz wijdde haar viering van 15 oktober aan hem. Op
maandag 16 oktober keken we vervolgens in de Julianakerk naar een speelfilm over het leven van Luther.
– De traditionele Kerstwijding van de geloofsgemeenschap was op 21 december. Ineke Adriaansz zorgde
voor de invulling van de avond, bijgestaan door Gerben Rorije en Diet Bredenoord. De werkgroep had
gezorgd voor een sfeervolle aankleding van de kerk en de hartelijke ontvangst van de gasten. Na afloop
was er de traditionele glühwein of vruchtensap.
– De Kerstdienst op Eerste Kerstdag, 25 december, werd goed bezocht. Ineke Adriaansz, leidde de dienst.
Traditiegetrouw kwam Jurre van Egteren spelen.



PR en informatie
– Ook dit jaar is door onze webmaster de nodige tijd besteed aan het onderhouden en up-to-date houden
van onze website.
– In 2017 begon voorganger Ineke Adriaansz met een eigen wekelijkse vlog, een video weblog, te vinden
op de website van www.vrijzinnigen-heerde.nl.
– Leden en belangstellenden met een e-mailadres ontvangen met enige regelmaat informatie d.m.v. van
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een flyer.
– Tweeluik is de gezamenlijke uitgave van de beide afdelingen Hattem en Heerde e.o. Ook dit jaar
ontvingen wij tot ons plezier veel kopij, o.a. in de vorm van gedichten, verslagen van wandelingen en
filosofisch getinte bijdragen.


Kosterschap. De kostertaken zijn dit jaar wederom vervuld door de heer Meerdink met medewerking van
leden van de werkgroep.



Hoofdbestuur Vrijzinnigen Nederland, Amersfoort. De afdeling is vertegenwoordigd bij het regionaal
overleg, het voorzitters- en penningmeestersoverleg en de Algemene Vergadering. In 2017 deed dr.
Froukje Pitstra vanuit het landelijk bureau (promotie-)onderzoek naar Vrijzinnig Pastoraat in Nederland.
Alle leden ontvingen een vragenformulier en konden dat invullen en opsturen. De uitkomsten worden
begin 2018 verwacht.
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