25-jarig J U B I L E U M Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier
Op 1 september a.s. bestaan we 25 jaar. Over hoe het allemaal begon stond er informatie in de
VGW-Nieuwsbrieven van augustus en december 2007. Onderstaand enkele relevante citaten uit
deze Nieuwsbrieven:
Op zondag 25 november 2007 ging in onze dienst voor: Ds. Foekje Dijk. Zij was van 1 april
1987 tot 1999 voorganger van de Vrijzinnigen in Leegkerk. Die club heette vanaf 3 mei 1966
de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Hoogkerk. Maar omdat “Hervormd” verdween en
opging in de Protestantse Kerken in Nederland en het aantal leden van de VVH Hoogkerk sterk
terugliep, werd er in 1997 een nieuwe vereniging opgericht met de nieuwe naam: “Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Westerkwartier”. Dat gebeurde op initiatief van o.a. de toenmalig
voorganger Ds. F. Dijk samen met de enkele leden die nog over waren. De nieuwe vereniging
wilde zich niet meer alleen richten op Hoogkerk maar op de hele regio Westerkwartier. Met
opzet werd het “Hervormd” in de nieuwe naam weggelaten. De vereniging wilde een ieder
welkom heten die haar doelstelling: het bevorderen van de vrijzinnigheid onderschrijft,
ongeacht kerkelijke achtergrond of afkomst. Op haar website staat te lezen: “De VGW is een
vereniging van vrijzinnig gelovenden. Vrijzinnig gelovenden willen open en vrij met elkaar en
met anderen over het geloof nadenken. Vrijzinnige christenen laten zich inspireren door de
bijbel van joods/christelijke traditie, maar voor hen is daarin het laatste woord nog niet
gezegd. Het bijbels verhaal inspireert, maar het laatste woord is aan de mens die wenst te
leven met open vragen. ”
De VGW ziet zichzelf als een ontmoetingsplaats waar ook die mensen de ruimte krijgen die het
allemaal niet zo zeker weten.
Over de (voormalige) voorgangers het volgende:
Niet lang na de oprichting introduceerde Ds. Dijk een nieuwe kandidaat-voorgangster bij de
VGW: Ds. Ali Oudenaarden-Loois. Ds. Oudenaarden werd op 16 mei 1999 door Ds. Dijk
bevestigd. Toen Ds. Oudenaarden bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid
nam van de VGW werd zij opgevolgd door Ds. Simone van der Laan. Ook zij is bevestigd door
Foekje Dijk en wel op 3 februari 2008.
Kerkgebouw
Tot en met 2009 vonden de diensten plaats in het kerkje van Leegkerk. De eigenaar, de
Stichting
Oude
Groninger
Kerken,
heeft
het
daarna
omgebouwd
tot
activiteitencentrum/theehuis. In 2010 werd afwisselend in Tolbert en Marum ‘gekerkt’.
Marum beviel goed zodat we vanaf 2011 de Romaanse Kerk in Marum gebruiken.
Kerkgebouw Leegkerk:

