Toespraak Ineke Jacobsen Jensen bij haar aftreden als voorzitter van
Vrijzinnigen Nederland, zaterdag 21 september 2019
Allereerst heet ik u van harte welkom op deze extra Algemene Vergadering. Fijn dat u er allemaal
bent. Het is immers een belangrijke agenda die voorligt.
Het is vandaag een bijzondere AV, in ieder geval voor mij. Het is de laatste keer dat ik u mag
verwelkomen en dat ik nog iets als inleiding bij een AV kan zeggen.
Jaren gaan voorbij en opeens realiseer je je dat de tijdgeest een andere is
geworden. Het snelle denken, het snelle reageren en de verwachting dat er direct gereageerd en
gehandeld wordt, hebben ons als samenleving in de greep. Ook binnen de vereniging is dit voelbaar.
Maar als je goed kijkt, is er gelukkig een tegenbeweging gaande.
Mensen ontdekken dat zij gelukkiger worden van bezig zijn met de langzame vragen, met het bewust
willen omgaan met medemens en natuur. Deze bewustwording en het op zoek zijn naar de
essentiële waarden van het leven delen wij met elkaar.
Deze waarden dragen bij aan de kwaliteit van het leven.
Juist in een wereld waarin wij nu leven, is er behoefte aan mensen en organisaties die het in zich
hebben om een brugfunctie te kunnen vervullen, en vanuit een open levenshouding een bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.
Wat heeft dit met vrijzinnigheid te maken? Naar mijn inzicht, alles!
De vrijzinnige houding is een inclusieve houding. Dat betekent – hoewel zij geworteld is in het
christendom – dat er ook andere wijsheids-, spirituele en wetenschappelijke bronnen zijn die
beschouwd worden als evenwaardig en waardoor je geïnspireerd kan worden.
Deze inclusiviteit herbergt een grote kracht in zich.
De kracht van vrijzinnigheid is ook het streven in het persoonlijk leven naar vrijheid, verbeelding en
zin zoeken, hiermee citeer ik Laurens ten Kate. En daarbij het met respect elkaar bejegenen en
openstaan voor nieuwe inzichten. Hier kunnen wij dan ook spreken van de gunnende levenshouding.
Waarlijk een dagelijkse opdracht!
Ook de vereniging is op zoek naar haar eigen kracht. In tijden dat mensen zich niet meer binden is de
uitdaging immens om zorg te dragen dat het vrijzinnig gedachtegoed vooral levend blijft. Hier citeer
ik graag Meerten ter Borg: ’Vrijzinnigen hebben de toekomst.’ Dit citaat kan dienen als een
inspiratiebron, die maakt dat wij niet bij de pakken gaan neerzitten.
Niet alleen de afdelingen zijn belangrijk in het geheel van de vereniging. Maar ook nieuwe plekken
zijn van groot belang. Ook hier gaat het om delen van positieve ervaringen met elkaar als
inspiratiebron voor de eigen ontwikkeling ter plaatse.
Dat is de grote kracht van het zijn van één vereniging met elkaar!
Ook is een afdeling de plek waar je moet zijn, als je als zoeker naar zingeving een plek zoekt om deze
zoektocht te delen, te luisteren naar elkaars ervaringen en inspiratie op te doen voor het leven van
alledag! En waar je je welkom kunt voelen.
De aandacht voor de inhoud, de zoektocht naar essentie, de gunnende houding ten opzichte van
elkaar, dat alles is toch immers leidend.
En daarin zijn wij dienstbaar aan het Vrijzinnig Gedachtegoed. En dragen wij daar een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor.
Daarom besluit ik nu met de zin: Wij, met elkaar hebben een vrijzinnige toekomst!
Ik wens ons allen een vruchtbare vergadering toe.
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