JAARVERSLAG 2017
VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP NPB
LAREN-BLARICM en WEESP E.O.

Voorwoord van de Voorzitter
Het is ieder jaar weer een belangrijke gebeurtenis voor onze vereniging en
geloofsgemeenschap, wanneer de leden, belangstellende vrienden en het bestuur
samenkomen bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In de vergadering wordt het
jaarverslag van het verenigingsjaar besproken.
Hierbij bieden wij u het Jaarboek 2017 aan. Hierin zijn opgenomen de notulen van de vorige
jaarvergadering, gehouden op 5 april 2017, het verslag van de secretaris a.i. alsmede de
Jaarrekening 2017 van de penningmeester a.i.
In het jaar 2016 zijn door het bestuur en de leden van beide locaties diepgaande gesprekken
gevoerd over de toekomst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling LarenBlaricum en Weesp e.o. de uitkomsten van deze consultaties zijn destijds verwerkt in het
discussiestuk “Wat er nu is, mag niet verloren gaan” dat was toegevoegd aan de jaarstukken
2016.
Met dit discussiestuk als uitgangspunt hebben ook in 2017 gesprekken plaatsgevonden met
de leden en vrienden van onze afdeling. Namens het bestuur wil ik alle leden en vrienden
bedanken voor hun inzet, meedenken, toewijding en waardevolle suggesties gedaan tijdens
deze gesprekken.
Allengs werd in het afgelopen verenigingsjaar duidelijk dat het voortbestaan van de afdeling
in 2018 gewaarborgd is. Einde december 2017, begin januari 2018 hebt u allen het overzicht
van de religieuze bijeenkomsten, Theemiddagen (Laren), Koffieochtend(Weesp) en overige
activiteiten zoals het gezamenlijke Zomeruitje, ontvangen.
Op woensdag 18 april 2018 hoopt het bestuur velen van u mogen begroeten bij deze
belangrijke vergadering. Aanvang 14.00 uur in de NPB kerk aan de Velthuijsenlaan 17 in
Laren.
Ledenbestand
Op 31 december 2017 telde de locatie Laren 17 leden en 4 vrienden en 2 begunstigers.
Op 31 december 2017 telde de locatie Weesp 19 leden en 1 begunstiger.

In de locatie Laren gedenken wij een lid dat overleden is: de Heer Frans de Zeeuw, op 31 mei
2017 op de leeftijd van 78 jaar. Moge hij in vrede rusten.
Bestuur
Het bestuur bestond uit:
Henk Blokland, voorzitter
Florry Isherwood, secretaris a.i.
Roeli Olthof, penningmeester a.i.
Marijke Wijnen, Algemeen bestuurslid belast met huishoudelijke zaken.
De Heer Rob van Koolbergen was onze contactpersoon in Weesp.
Het bestuur is 10x bijeen geweest. Mw. Ineke v.d. Kuil is als pastor hierbij aanwezig geweest.
Onze afdeling is op diverse landelijke, regionale en Gooi Noord vergaderingen
vertegenwoordigd.
Pastoraatverslag door Ineke v.d. Kuil:
Ook in 2017 heb ik mogen ervaren hoe groot de verbondenheid in de loop der jaren tussen
Laren-Blaricum en Weesp is geworden. Het bijzonder geslaagde Zomeruitje wil ik daar graag
als voorbeeld van noemen. Maar ook ontmoetingen op de koffieochtenden en de
theemiddagen, zijn een goede mogelijkheid om elkaar te treffen en eventuele afspraken te
maken. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met mij opnemen en indien nodig een
boodschap inspreken. Graag wil ik het bestuur bedanken voor de prettige en goede
samenwerking en ik kijk uit naar een zinvol en goed 2018.
Kerkdiensten
Onze diensten in Laren en Weesp, 2 of soms bij uitzondering 3 maal per maand met diverse
gastvoorgangers hadden gemiddeld 10 tot 15 aanwezigen. Themadiensten zijn gehouden op
26 maart in Laren en op 17 september in Bussum, Ineke v.d. Kuil ging voor in Laren en
Peter Korver in Bussum.
Organisten Theo Wijnen en Nico van Vliet in Laren en Jan Post, piano, in Weesp, namen de
muzikale begeleiding voor hun rekening. Heel veel dank voor jullie mooie spel bij de diverse
diensten. Theo Wijnen heeft aan het eind van het jaar afscheid genomen en zal opgevolgd
worden door Nico van Vliet.
Kerkgebouw
Verhuur kerkgebouw: Deze taak is wederom uitgevoerd door de voorzitter en de secretaris
a.i. in goede samenwerking. Met ingang van 1 september 2017 heeft Jan Vos al een

gedeelte van de verhuur/beheer overgenomen van Florry en Henk. Hij zal een en ander
volledig overnemen per 1 januari 2018.
Huishoudelijke zaken
Marijke heeft weer de supervisie gevoerd over het schoonhouden van de kerk in Laren door
onze heer Lalouche. Zij zorgde er eveneens voor dat de voorraden op peil bleven. Een groot
compliment voor Marijke voor haar goede zorgen. Zij neemt afscheid van het bestuur op 7
januari 2018. Wij danken haar voor vele jaren van inzet en steun en wensen haar en Theo
het allerbeste. Haar taak wordt waargenomen door Roeli Olthof en Jan Vos.
Tuin
De fa. Vos uit Laren heeft de tuin diverse malen onderhouden met een goed resultaat.

Cultureel programma 2017
Laren-Blaricum
Themamiddagen zijn gehouden op:
-

18 jan. Lezing van Roeli Olthof over Hawaïi.
15 mar Lezing van Teun Pels over Vasalis.

Verder vonden de volgende bijeenkomsten plaats:
-

17 feb. Filmmiddag met film The Lady in the Van.
05 apr. Algemene Ledenvergadering.
13 apr. Avondmaal met Harry Schram
24 mei Muziekmiddag met Harry Schram en het Beethoven trio.
27 juni Zomeruitstapje Utrechtse Heuvelrug.
18 okt. Zangmiddag met Theo Wijnen.
15 nov. Theemiddag met loterij.
13 dec. Kerstmiddag met medewerking van 5 zangeressen van het Singers Vrouwen
Kleinkoor uit Eemnes.

Weesp
Koffieochtenden zijn gehouden op:
-

11 jan. Lezing van Roeli Olthof over Hawaïi.
08 mrt. Lezing Teun Pels over Vasalis.
12 apr. Lezing Joke Krijnen over het thema “ hooggevoeligheid.”
10 mei Lezing van Teun Pels over Het Naardermeer.
13 sep. Bijpraten en Vooruitblikken.

-

11 okt Lezing van Teun Pels: Vogels om ons heen in poëzie gevangen.

-

Bijzondere bijeenkomsten
17 feb. Wintermiddag.
05 apr. Algemene Ledenvergadering in Laren.
13 apr. Avondmaal met Ineke v.d. Kuil.

Op 15 november was er in Laren een Theemiddag met loterij van Florry met heerlijk gebak
van de leden bij koffie of thee . De loterij bracht euro 150 op. Een zeer geslaagde middag
met de leden van Laren en Weesp. Iedereen hartelijk dank voor alle bijdragen.
In Weesp was er op 16 april weer een gezellige Paasbrunch met inhoud.
Ons gezamenlijke uitje, georganiseerd door Florry Isherwood, vond plaats op 27 juni. Het
was een dagtocht per bus van de Fa. Eemland naar de Utrechtse Heuvelrug. De bus haalde
de Weesper leden op in Weesp om half 10 en de leden van Laren stonden klaar in Laren om
10 uur. De eerste stop was in Baarn waar we heerlijke koffie/thee met gebak kregen.
Vervolgens naar Maarsbergen voor een lunch in Partycentrum de Weistaar. Via een
alternatieve ook prachtige route keerden we huiswaarts.
In Weesp was er weer een Kerstbrunch op 18 december en deze werd bijgewoond door
Ineke v.d. Kuil en partner Wijnand.
Kerstavond 24 december werd de dienst geleid door Harry Schram met Wybe Kooymans op
het Adema orgel. Tevens trad Mw. Anne Koerselman op met diverse mooie kerstliederen.
Ria Pels las een kerstverhaal voor. Diverse leden hielpen mee om het een geslaagde dienst te
maken.
Publiciteit
Onze website www.npb-Larenblaricumweesp.org is dit jaar weer bijgehouden door onze
penningmeester a.i. Roeli Olthof. Wederom een groot compliment en dank daarvoor.
Maandblad OP WEG
Samen met de afdelingen Naarden/Bussum en Huizen wordt het maandblad Op Weg
uitgegeven. Het blad komt 6x per jaar uit. Onze voorzitter Henk Blokland heeft als redacteur
voor onze afdeling de kopij voor 2017 verzorgd en de heer Epko Rakers leverde de kopij voor
Weesp.
Vrijwilligers

Het bestuur wil graag alle vrijwilligers op beide locaties bedanken voor de zo nodige hulp en
steun in het afgelopen jaar. Zonder vrijwilligers kan het bestuur haar werk niet doen.
Tot slot:
Wil ik graag mijn medebestuursleden Henk, Roeli en Marijke weer hartelijk bedanken voor
alle hulp, steun en vriendschap in 2017. Zoals u weet leggen Henk Blokland en ik onze taken
per 1 januari 2018 neer maar blijven aan als “slapend” bestuurslid. Ik dank alle leden en
vrienden voor het in mij gestelde vertrouwen.

Florry Isherwood
Secretaris a.i.

