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Wat bezoekende mensen 
De VvV - Kampen/NOP toewensen 

 

� Ik wens ons een verbonden ontmoeting met allen die zinzoekend zijn op hun 

levenspad 

 

� We willen een punt zijn van open ontmoeting voor allen in de Kamper 

gemeenschap, kerkelijk en niet-kerkelijk. 

 

� Dat de vrijzinnige geloofsgemeenschap zal blijven bijdragen aan de zoektocht 

naar balans tussen gemeenschap – individu en geloof – denken. 

 

� Dat we in dood en in leven de vreugde van de gemeenschap zullen ervaren en dit 

delen met iedereen die we op onze levensweg tegen komen, zodat zij en wij de 

zegen van de gemeenschap (van zoekers, mensen, Christus de Eeuwige) zullen 

ervaren. 

 

� We wensen u een langdurig voortbestaan als waardevolle plek voor uw 

aanhangers. Tevens vrede en verdraagzaamheid. 

 

� Leven in het nu geeft ruimte vrede. 

 

� Een lange adem voor de toekomst. 

 

� Een toekomst zonder eindpunt. Mensen die in die toekomst geloven. 

 

� Dat de Ver. van Vrijzinnigen nog lang mag bestaan. 

 

� Toen, nu, later? Wat de toekomst brengt? En wat doen wij? 

 

� Groei zit er denk ik niet in. Maar een bestaan hoop ik wel. 

 

� Ik wens onze vereniging in deze vorm nog minstens 110 jaren erbij. 

 

� Wens dat op deze plek veel bevlogenheid en inspiratie mag opborrelen voor een 

vredige en liefdevolle toekomst. 

 

� Ik hoop dat  de Ver. van Vrijzinnigen nog lang mag bestaan in Kampen. 

 

� Ik wens deze plek en deze gemeenschap: veel nieuwe initiatieven toe, waarbij we 

kunnen oefenen en leren terug te gaan naar het diepst in onszelf, en ons leren 

verbinden met elkaar en het groter geheel. 

 

� Ik wens: een bloeiende, hechte, inspirerende gemeenschap, waar liefde woont. 

Daar geeft God zijn zegen aan. 



� Dat de vrijzinnigheid in Kampen mag groeien. Met andere kerken samengaan. 

Eén grote vrijzinnige gemeente vormen. Het is niet alleen een wens, maar een 

groot verlangen van mij persoonlijk, maar toen ik wakker werd sprak Gij: dat 

komt…..  nog even wachten. 

 

� Hopelijk blijft het “fenomeen”  vrijzinnige nog jaren in Kampen bestaan. Door 

voldoende nieuwe “aanwas” en dat we de “ouderen” mogen bijstaan waar en 

indien nodig. 

 

� Leer van het verleden, Kijk naar het heden, Richt de blik op de toekomst 

 

� Ik wens dat jullie een plek blijven waar mensen de ruimte vinden om hun geloof 

te ontwikkelen en een positieve stimulans te geven aan / in de maatschappij. 

 

� Lang zal de Ver. van Vrijzinnigen leven. 

 

� De toekomst is nu! 

 

� Zal moeilijk worden, maar vrijzinnig gaat nooit verloren, maar misschien in een 

andere vorm. 

 

� Wij hopen dat we in vrijheid en in vrede de vrijzinnigheid mogen en kunnen 

uitdragen. 

 

� Een geïnspireerd (maar desnoods klein) bestaan. Reuring  

 

� Nu we met zovelen zijn, hoop ik op een toekomst voor de Ver. van Vrijzinnigen. 

Gefeliciteerd. 

 

� Ik geloof in de toekomst van de Ver. van Vrijzinnigen. 

 

� Dat de “Levensbron” nog lang een bron voor het leven mag uitstralen. 

 

� Goed om hier te zijn. Ik werd op de Vloeddijk geboren. Een feest als dit  is meer 

dan fijn. Ik voel me er een beetje bijhoren. 

 

� Loesje: Dromen moet je doen!! 

 

� Blijf de dromen doen. Laat de alles-is-anders-dienst niet “anders” zijn. Maar blijf 

daar mee doorgaan.. 

 

� Dat de droom van een lang leven werkelijkheid mag worden. Uiteraard voor de 

Ver. van Vrijzinnigen. 

 

� Voor deze Gemeente! Verbondenheid! Helderheid! Vreugde! Liefde! Toegewenst! 

 

� Samenspraak en dialoog. 

 

� Vernieuwen en doorgaan Ver. van Vrijzinnigen, het goede behouden. 

 


