
Geestelijk Leven
 WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017   

 ‘JE LAAT JE
JE GELOOF NIET 
OPLEGGEN’   

 De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Kampen be-
staat 110 jaar. Dat wordt zondag 12 februari gevierd met een 
Zondag Anders dienst. “Zo’n jubileum is een mooie gelegen-
heid voor een terugblik en een vooruitblik”, vertelt dominee 
Anneke van der Velde. “Een feestelijke bijeenkomst.” 

     KAMPEN -  “De Vrijzinnigen 
zijn ontstaan vanuit de be-
hoefte om vragen te kunnen 
stellen”, vertelt bestuurslid 
Klazien Wierbos. “De eerste 
vrijzinnige club is in 1904 op-
gericht in Friesland. Er was 
een beweging op gang geko-
men van mensen die zich als 
vrijzinnigen wilde losmaken 
van de hervormde kerk. Deze 
groep mensen was minder 
dogmatisch dan de hervorm-
de kerk.” 
Ook in Kampen kwam deze 
beweging op gang. En waar in 
verschillende gemeenten de 
vrijzinnigen onder de paraplu 
van de hervormde kerk verder 
ging, maakte de beweging 
zich in Kampen helemaal los 
van de hervormde kerk. “Het 
verschil was hier te groot”, 
vertelt Wierbos. “Door een ei-
gen vereniging op te richten, 
waren wij als vrijzinnigen vrij 

om te doen wat we wilden, 
ook qua kerkorde”, vertelt Van 
der Velde. Zo kent de Vereni-
ging van Vrijzinnigen geen 
ambten. “Wij saan niet zo in 
gezag. Eigenlijk zijn we een 
stelletje eigenwijzen bij el-
kaar”, lacht Wierbos.
  De vrijzinnige beweging is 
ontstaan vanuit de behoefte 
om vragen te kunnen stellen. 
De vrijzinnigen wilden zich los 

maken uit de strakke dogma-
tische regels: de wetenschap 
niet ontkennen, maar weten-
schap en geloof zijn allebei 
waar. Er mogen, ter discussie, 
vragen gesteld worden over 
het schriftgezag en de bijbel. 

Van der Velde: “De vragen zijn 
misschien nog wel belangrij-
ker dan de antwoorden. De 
mens wordt gezien als zeer 
wel in staat om zelf na te den-
ken. Je laat je je geloof niet 
opleggen.”   

 110  jaar  Vrijzinnig  Kampen  

 Zondag Anders
Voor mensen die prijs stelen op een bezin-
ningsmoment, maar dat niet direct godsdienstig 
willen laden, zijn er bijeenkomsten van ontmoeting, 
viering en gesprek die alle ruimte laten voor individuele 
beleving. De Zondag Anders bijeenkomsten zijn momen-
ten van rust, aandacht en beleving. Individueel en samen.   

 Vereniging van 
Vrijzinnigen
    De Vereniging van Vrijzinnige 
Hervormden Kampen is opge-
richt op 14 februari 1907. In 
2004 heeft de Vereniging van 
Vrijzinnige Hervormden haar 
werkgebied uitgebreid naar 
de Noordoostpolder. De Ver-
eniging van Vrijzinnig Her-
vormden Noordoostpolder 
wordt opgeheven en alle le-
den uit de polder kunnen on-
derdak vinden bij de vereni-
ging in Kampen.
    De vereniging streeft een 
open, tolerante en vrije hou-
ding naar de samenleving, 
haar ontstaan en de toekomst 
na. Zij gaat het gesprek aan 
tussen jong en oud, binnen ei-
gen kring en met buitenstaan-
ders, tussen christenen en an-
dersdenkenden. De Bijbel is 
hierbij een inspiratiebron. 

    Bijbel in 2 jaar
    De Vereniging van Vrijzinni-
gen werkt in De Verrekijkers 
samen met de Lutherse Ge-
meente en de Doopsgezinde 
Gemeente. Als De Verrekijkers 
hebben ze verschillende acti-
viteiten, waar onder De Bijbel 
in 730 jaar. In twee jaar wordt 
de bijbel van kaft tot kaft gele-
zen. Er wordt eerlijk en op-
recht naar de bijbel gekeken 
en over de bijbel gepraat. 
    Deze bijeenkomsten zijn on-
geveer om de week in De Le-
vensbron en beginnen om 
19.30 uur. De volgende bijeen-
komst is maandag 13 februari.   

 VRIJZINNIGEN 
IN KAMPEN   

 De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen bestaat 110 jaar. Dat wordt gevierd met twee diensten Zondag 
Anders. Foto: Richard Tennekes   
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