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Voor u ligt het jaarverslag 2020 van onze vereniging. Het geeft een beknopt overzicht van de praktische 
en organisatorische uitvoering van onze activiteiten, gedurende het afgelopen jaar. 

Het jaar 2020 zal ons bijblijven als een jaar waarin alle beperkingen vanwege de ‘corona-pandemie’, 
doorslaggevend werden voor het tijdelijk, maar voor langere tijd stopzetten van onze religieuze en 
culturele activiteiten. Op beperkte wijze kreeg onderlinge betrokkenheid vorm, onder meer door 
digitale nieuwsbrieven. Er zijn geen online-ontmoetingen georganiseerd. 

Als Bestuur van onze kleine, maar bloeiende afdeling van Vrijzinnigen Nederland, zijn wij blij met de 
steun en betrokkenheid van een mooie groep leden, vrienden en vrijwilligers. Met elkaar vormen zij, 
vormen wij, de grondslag voor het kunnen voortbestaan van ‘onze Engel’. 

De Engel als een open en gastvrije plek, waar het goed is om te komen, en vanwaar het mooi is om iets 
mee te nemen – inspiratie en verbondenheid door activiteiten en door elkaar. 

 

Namens het Bestuur van De Engel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



3 

 

Bestuur en Beleid 
 
De Engel is een vrijzinnige vereniging die vrijdenkers en zinzoekers verbindt. Religie, filosofie, 
wetenschap, kunst, cultuur en natuur inspireren ons. Met elkaar voelen we ons betrokken bij de 
maatschappij en willen we een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. 
 
In 2020 konden wij wederom de landelijke VPSB-NPB Subsidie voor het ouderenpastoraat aanvragen, 
dankzij het in 2016 vastgestelde lidmaatschapsbedrag. Deze subsidie werd ook toegekend en wordt 
gebruikt om de pastorale zorg te betalen. 
 
De geplande Algemene Ledenvergadering op 24 april kon helaas geen doorgang vinden i.v.m. de 
maatregelen in het kader van de Corona pandemie. De uitgestelde ALV vond plaats op 20 augustus. 
Tijdens deze ALV traden een nieuwe voorzitter (MK) en penningmeester (JB) officieel aan. Sinds mei 
heeft WS de taak van secretaris op zich genomen. 
Na het eerder terugtreden van MH (PR/communicatie) en HH (penningmeester), trad ook GK af 
(interim-voorzitter). De Engel is hen allen erkentelijkheid en alle dank verschuldigd. 
 
Voorgangers 

Voor de ontmoeting en bezinning op zondagmorgen maakten we gebruik van gastvoorgangers.  
 
Kerstviering 

De Kerstviering van december 2020 kwam helaas te vervallen.  

Pastorale zorg 

JW-S is in 2017 begonnen met kennismakingsgesprekken. Bijna iedereen heeft inmiddels met haar 
kennisgemaakt. Binnen het jaarprogramma gaat zij enkele malen voor tijdens een dienst 
‘Ontmoeting en Bezinning’ en heeft zij met enige regelmaat contact met (enkele) leden. Maar er kan 
gezocht worden naar meerdere manieren om de positie van geestelijke begeleiding in onze afdeling 
een duidelijker gezicht te geven. 

Ontmoeting en bezinning 

Binnen de Engel vinden de diensten ‘Ontmoetingen en Bezinning’ plaats, tweemaal per maand op 
zondagmorgen m.u.v. de maanden juli en augustus. Voor ons als afdeling van Vrijzinnigen Nederland 
vormen de diensten "Ontmoeting en Bezinning" de kern van het jaarprogramma. Dit jaar vonden tot 
half maart 5 ontmoetingen op zondagmorgen plaats. Op 14 maart werden alle bijeenkomsten 
afgelast in verband met de wereldwijde besmetting door Covid-19. Na de zomer vonden er 9 
ontmoetingen plaats. Bezoekersaantallen varieerden hierbij sterk, van 8 tot 20 personen voor onze 
uiteenlopende ontmoetingen (bezinning, sacrale dans, klankhealing). Deze bezoekersaantallen 
werden gerekend inclusief de 2 aanwezige vrijwilligers voor de ochtend. 

Vanuit de Religieuze Commissie/Bestuur werden twee zondagen zelf ingevuld. 

In de maanden juli en augustus organiseerden we op 4 zondagen bijeenkomsten met gedichten en 
konden we luisteren naar 2 getalenteerde jonge pianisten. 
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In oktober vond binnen onze muren de gezamenlijke dienst met Naarden-Bussum plaats, waarbij wij 
met een mooi aantal van 20 betrokkenen de viering hielden. 

Cultureel programma: 

Op 10 februari hield Bert van Dam een lezing over het onderwerp Eenzaamheid.  

Op 1 maart gaf Frederic Voorn een concertlezing over Ludwig van Beethoven. 

De concertreeks, iedere 3e vrijdag van de maand kon alleen op de eerste geplande vrijdagavond 
worden gegeven. Het eerste concert van Willy Nap vond plaats op 2 oktober. De daaropvolgende 
concerten konden helaas niet doorgaan. We hopen in 2021 weer iedere maand op een vrijdagavond 
te kunnen genieten van muziek.  

Vrijzinnigen in de regio 

We organiseren in 2021 wederom diensten met Vrijzinnigen Naarden-Bussum. Afwisselend in de 
Majellakapel en in de Engel. 

Leden en vrienden 

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 22 maart JH is overleden. Samen met zijn M organiseerden 
zij op Pinksterzondagen en in Advent de sacrale dans. 

Op 23 juni overleed geheel onverwacht PZ. P en I, trouwe leden van De Engel. P heeft in het verleden 
veel betekend als penningmeester in het bestuur en was nauw betrokken bij de renovatie en 
verbouwing van het kerkgebouw. Het afscheid vond plaats in De Engel.   

Eind 2020 stond het aantal betalende leden op 20 en het aantal betalende vrienden op 20. 
We hebben op dit moment een nog steeds stijgend aantal abonnees op de digitale Nieuwsbrief. De 
digitale nieuwsbrief wordt naar een groot aantal abonnees verstuurd.   

Vrijwilligers en commissies 

Leden/vrienden en vrijwilligers helpen als drijvende kracht binnen de commissies Religie, Cultuur 
(beiden onder de overkoepelende benaming van ‘Programmacommissie’) en de 
Onderhoudscommissie (tuin en techniek).  Daarnaast vormen zij de dragende kracht onder Verhuur 
en de PR. 

Verhuur, onderhoud gebouwen en terrein 

Door de Coronamaatregelen was er weinig verhuur in het jaar 2020. 

Het kerkgebouw en de tuin zien er goed onderhouden en verzorgd uit door de inzet van leden en   
vrijwilligers. 
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Informatieblad Verbinding: 

Het informatieblad Op Weg hield op te bestaan en hiervoor kwam in de plaats het gezamenlijke 
informatieblad Verbinding. Het informatieblad voor Doopsgezinde Gemeente Bussum-Naarden, 
Vrijzinnigen Naarden-Bussum, Vrijzinnigen Huizen, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Laren-
Blaricum en Weesp e.o., Huiskamergemeente Gooise Meren. In de tuinzaal ligt het blad ter inzage.    

 
Media, PR en Communicatie 
Voor iedere activiteit, zowel van de diensten ‘Ontmoeting en Bezinning’ als van het culturele 
programma werd een digitale Nieuwsbrief gemaakt, via e-mail verstuurd en op onze Facebook-
pagina gepubliceerd. 
Van alle activiteiten werden persberichten gestuurd naar de regionale en plaatselijke dagbladen, de 
huis-aan-huisbladen en op de site van Gooi Agenda, Gemeente Huizen en Buurtlink geplaatst. 
Voor de geplande concerten werden posters opgehangen bij diverse winkels. 
 


