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Dominee Tim Vreugdenhil gooit het over een andere boeg 

langrijke rol. En dit besef en de inspan-
ningen van zijn vader om hieraan een 
belangrijke bijdrage te leveren hebben 
ongetwijfeld  invloed gehad op zijn stu-
diekeuze. 
 
Rolf heeft gekozen voor een commerciële 
functie en treedt daarmee in de voetspo-
ren van zijn vader. Zo zie je maar dat de 
vader van twee totaal verschillende zo-
nen van invloed is geweest op hun totaal 
verschillende studiekeuzen. 
Tim ging in Kampen theologie studeren. 
Aanvullend heeft hij nog een jaar in Ber-
lijn gestudeerd. Duitsland is op het ter-
rein van theologie en filosofie een voor 

aanstaand land in Europa. Tim heeft zijn 
kennis over belangrijke theologen en 
filosofen dan ook in dat land op een pret-
tige, efficiënte wijze kunnen verrijken. 
 
Amstelveen 
 
Na zijn studie werd Tim in 2001 beroe-
pen als dominee van een gemeente in 
Amstelveen. Zoals Tim beschrijft ‘op een 
traditionele manier en met behulp van de 
gebruikelijke liturgie’. Alles was redelijk 
voorspelbaar. Echter na 2,5 jaar bleek 
dat het aantal leden van de kerk sterk 
afnam.         
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Voorzitter Dirk Vreugdenhil had een 
ontmoeting met Tim Vreugdenhil  
(N XI f.1) waarvan hij hier uitge-
breid verslag doet. 
 
Tim Vreugdenhil is de zoon van Arie en  
Ali Vreugdenhil. Arie is de zoon van een 
broer van mijn vader. Tim zou dus oom 
tegen mij moeten zeggen, wat hij overi-
gens niet een keer heeft gedaan.  
Zijn volledige naam luidt: Willem Jan 
Matthijs Vreugdenhil. Vernoemd naar zijn 
beide opa’s Willem en Jan, zijn ouders 
vonden ‘Matthijs’ een mooie toevoeging.  
Tim heeft mij echter niet een overtui-
gend verhaal verteld waar dan de roep-
naam Tim vandaan komt. Maar daar kon 
ik goed mee leven. 
 
Wij ontmoetten elkaar voor het interview 
in een café met de naam Vak Zuid. De 
locatie was  gekozen omdat deze voor 
ons beiden goed uitkwam. Maar het 

klinkt wel als voetbal. En dat klopt ook. 
Het is een café in het gebouw van het 
Olympisch stadion in Amsterdam. Onder 
het grasveld bevindt zich een P+R plaats 
en Tim woont in Amsterdam en werkt op 
een kantoor vlakbij het stadion. 
Tim is geboren in ’s-Hertogenbosch in 
het jaar 1975. Hij heeft een jongere 
broer met de naam Rolf. Twee totaal 
verschillende jongens. Tim is introverter, 
wat minder sportief en heeft belangstel-
ling voor maatschappelijke vraagstuk-
ken. Rolf is extraverter, sportief en heeft 
een sterk commerciële inslag. 
In het jaar 2008 is Tim getrouwd met 
Grietje van Dijk. Zij is geboren in En-
schede en studeerde Europese studies in 
Amsterdam. In die stad hebben zij elkaar 
leren kennen. In oktober 2011 is hun 
dochter Julia geboren. Grietje werkt bij 
de gemeente Amsterdam  als teamleider 
op de afdeling Vergunningen van stads-
deel Nieuw West. 
 
Studie Theologie 

Tim is dus Theologie gaan studeren.  
Ik was benieuwd hoe deze keuze nu tot 
stand was gekomen. Zijn opa, Willem 
Vreugdenhil, was predikant. Hij overleed 
toen Tim 8 jaar was en Tim had derhalve 
slechts vage herinneringen aan zijn opa. 
Zijn opa heeft daarom geen grote invloed 
gehad op zijn studiekeuze. Voor Tim lag 
de studie theologie niet lang van te vo-
ren vast. Hij heeft dan ook een breed 
scala aan studies vergeleken.  
Maar zijn keuze is wel beïnvloed door zijn 
vader.  
Arie Vreugdenhil had een commerciële 
functie in de meubelhandel en was daar-
naast erg actief in het kerkelijke leven. 
In het gezin speelde dus het belang van 
de kerkgemeenschap en het nemen van 
verantwoordelijkheid hiervoor een be- 

Onderscheiding Jaarlijkse donatie 

Bram en Els Vreugdenhil (K XI bl) uit 
Maassluis zijn  benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau tijdens de jaar-
lijkse lintjesregen in april dit jaar. Burge-
meester Koos Karssen reikte de Ko-
ninklijke Onderscheidingen uit tijdens 
een feestelijke bijeenkomst op het stad-
huis. 
Bram en Els zamelen al jaren voedsel-
pakketten in voor de armste inwoners 
van Beregszász in Oekraïne. Zij brengen 
die eens in het jaar naar dit land. Uit 
deze actie is een stedenband tussen 
Maassluis en Beregszász ontstaan.  
 
Het bestuur van de familiestichting 
Vreugdenhil is trots op deze familieleden 
en feliciteert ze van harte met deze on-
derscheiding! 

Ieder jaar ontvangt u eenmaal bij de 
Vreugdeschakel een acceptgirokaart 
waarmee u de mogelijkheid krijgt een 
financiële bijdrage te doen aan onze 
familiestichting.  
Wij doen dit  omdat zonder uw financiële 
steun de  activiteiten, zoals het uitbren-
gen van de Vreugdeschakel, het beheren 
van de website en het bijhouden van de 
stamboom, niet mogelijk zouden zijn. 
Vandaar ons vriendelijke verzoek aan u 
een minimale donatie van € 15,00 via 
bijgaande acceptgiro aan ons over te 
maken. Een hoger bedrag is uiteraard 
meer dan welkom.  
 
Graag zeggen wij u bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.  

 

Tim Vreugdenhil  -  Uitdaging in Amstelveen 
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De gegevens hebben ditmaal betrekking 
op mutaties in de burgerlijke stand die 
ons tussen 1 maart en 1 juli 2012 be-
kend zijn geworden. 
 
GEBOREN 
 
01-01-2002 te Ede: 
Clasiena (Christhe) dochter van Jacob 
Jan Vreugdenhil (O XI p.4) en Maria Cor-
nelia Hendrika (Erica) van der Slikke. 
 
21-07-2005 te Lunteren (Ede):  
Deliana (Davna) dochter van Jacob Jan 
Vreugdenhil (O XI p.4) en Maria Cornelia 
Hendrika (Erica) van der Slikke. 
 
13-11-2008 te Zoetermeer:  
Arie (Ard) zoon van Tjerk Vreugdenhil 
(K XII ac.3) en Ida Buist. 
 
18-11-2008 te Lunteren (Ede): 
Johannes (Joshan) zoon van Jacob Jan 

Vreugdenhil (O XI p.4) en Maria Cornelia 
Hendrika (Erica) van der Slikke. 
 
28-12-2011 te Delft: 
Christiaan Daniël, zoon van Arend Frans 
Vreugdenhil (D XII a.1) en Petra van 
Straalen. 

 
12-06-2012 te Lunteren (Ede): 
Johannes Martinus (Matteo) zoon van 
Jacob Jan Vreugdenhil (O XI p.4) en 
Maria Cornelia Hendrika (Erica) van der 
Slikke. 
 
 
OVERLEDEN 
 
29-04-2010 te Leerdam: 
Maria Wilhelmina Vreugdenhil (K X n.6). 
 
09-07-2010 te Rotterdam: 
Aaltje Vreugdenhil (N IX a.6). 
 
26-03-2012 te Maassluis: 
Jobje Margaretha Vreugdenhil (K X l.4). 
 
27-05-2012 te De Lier: 
Anna van Dorp-Vreugdenhil (C IX d.3). 
 
28-06-2011 te Rotterdam: 
Gerardus Doornbos (K X d.2). 
 

 
 
 
 

  Vers lag  GolfdagVers lag  Golfdag   

Matteo Vreugdenhil, 12-06-2012 

GETROUWD/PARTNERSCHAP 
 
11-06-2001 te Gouda:   
 
Jacob Jan Vreugdenhil (O XI p.4) met 
Maria Cornelia Hendrika (Erica) van der 
Slikke, geboren 3 september 1975 te 

’s-Gravenhage, dochter van Johannes 
Martines van der Slikke en Klazina de 
Niet. 
 
19-06-2003 te Bergambacht:   
Johanna (Janneke) Vreugdenhil (O XI 
p.3) met Machiel Cornelis (Marco) Blok, 
geboren 1 november 1978 te Oud-
Beyerland, zoon van Hermanus Adrianus 
Blok en Jannigje Verbaas. 
 
25-11-2005 te Naaldwijk:   
Arend Frans Vreugdenhil (D XII a.1) met 
Petra van Straalen, geboren 8 maart 
1984 te Monster, dochter van Pieter van 
Straalen en Meina Gort. 
 
09-09-2011 te Monster:  
Marleen Vreugdenhil (D XII a.3) met 
Arie Verburg, geboren 15 maart 1982 te 
Stolwijk, zoon van Piet Verburg en Aar-
tje Timmerman. 
 
16-05-2012 te Leidschendam: 
Mariska Vreugdenhil (N X af.2) met Mar-
cus Gerardus (Marco) Vieveen, geboren 
26 augustus 1979 te Den Haag, zoon 
van Wilhelmus Johannes Jacobus Vie-
veen en Gerarda Wilhelmina Maria van 
Schaijik. 
 
 
Dank aan allen die hiervoor berichten 
instuurden. Doet u het ook? 
 
Aat 
 
OUDSTE  VREUGDENHIL … 
 
In deze Kroniek wordt melding gemaakt 
van het overlijden van Anna van Dorp- 
Vreugdenhil (C IX d.3).  
Voor zover bij het bestuur van de fami-
liestichting bekend, is zij tot op heden de 
oudste Vreugdenhil geworden.  

Zij behaalde de respectabele leeftijd van 
105 jaar!  
Wij wensen de familie bij het verwerken 
van het gemis sterkte en spreken de 
wens uit dat goede herinneringen aan de 
overledene hierbij tot steun zullen we-
zen! 

Zaterdag  2 juni: een mooie zomerse dag 
in Strijen, de Vreugdenhillenfamilie was 
hier om te golfen.  
Ondanks de vele verhinderingen waren 
er toch bij elkaar zes golfers, waar de 
kampioen uit moest komen. 
Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad van 
de baan, behaalde Will Winter met 34 
stablefordpunten de hoogste score, en is  
ze de kampioen van 2012. 
De beker en een bloemetje werd uitge-
reikt door Gerard Vreugdenhil (winnaar 
2011) die het dit jaar had georganiseerd  
(foto). 
Met  een hapje, drankje en een heerlijk 
diner werd deze golfdag naar tevreden-
heid  afgesloten.  
Golfdag  2013 zal georganiseerd worden 
door de kampioen van 2012 Will Winter, 
en zal medio eind mei begin juni 2013 
gehouden worden.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

September 2011: Golfclinic 
 
Dirk-Jan Haas wil in september een golf- 
clinic houden voor golfers en NIET-

golfers, iedereen die daarvoor interesse 
heeft kan contact op nemen met Dirk-
Jan: tel. 06-53868746 of e-mail: 
djhaas@kabelfoon.nl 

16-05-2012: Mariska en Marco 

Nog steeds ... 
 
zijn wij als bestuur op zoek naar een 
redacteur (m/v) voor de Vreugdescha-
kel: driemaal per jaar nieuws van  en 
voor alle Vreugdenhillen in binnen– en 
buitenland.  
Bent u/jij zelf  handig in woord en ge-
schrift of hebt u/jij een Vreugdenhil in 
uw familiekring of netwerk die daarvoor 
geschikt zou wezen: geef het even aan 
ons door! 
 
Nog steeds … 
 
zijn wij als bestuur gek op interessante 
nieuwtjes en wetenswaardigheden over  
Vreugdenhillen in binnen– en buitenland.   
Geef het door  aan de secretaris en we 
hebben weer stof voor  een leuke, le-
zenswaardige  Vreugdeschakel! 

Nog steeds ... 
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Je mag er van uitgaan, dat verschillende 
naamgenoten zich in de voorbije zomer-
(?)maanden niet hebben weten te onder-
scheiden van mensen met een andere 
naam door zich -op z’n zachtst gezegd- 
ontstemd te tonen door het allerbelab-
berste weer.  
En dan heb je ook nog Vreugdenhillen 
die neuzen in oude dichtbundeltjes waar-
in de dichter (Frans Bastiaanse) het heeft 
over ‘de heeten middaggloed’ en ‘de 
midzomerzon die in ’t violet des hemels 
haar Zenith tegemoet gaat’. Of: 
‘Zomerlucht hing walmend over ‘t land.’ 
Toen -meer dan een eeuw geleden- was 
zomers dus nog echt zomers. Die goeie 
ouwe tijd? Maar weer of geen weer, er 
waren toen Vreugdenhillen die zich wel 
degelijk wisten te onderscheiden.  
 
*Het familiebedrijf Vreugdenhil (J XII a) 
uit Maasdijk bv.  

Vorig jaar uitgeroepen tot de beste bak-
ker van ons land. Enkele maanden gele-
den werd na een verkiezing vastgesteld 
dat de bakkerij zich moeiteloos gehand-
haafd heeft in de top van uitblinkers in 
deze branche en opnieuw drie ster-
ren -als enige in ons land- in de wacht 
wist te slepen… Bravo!  
 
*Ook moeten we het weer eens hebben 
over Janneke Vreugdenhil (K XI bk 2) 
die maar doorgaat met recepten uitpro-
beren en lezers van NRC Handelsblad  
-‘t is op zichzelf al leuk als je een krant 
leest waarin een naamgenote schrijft-  

 
lekker weet te maken voor het mooiste 
groentegerecht ooit -haricotvertjes met 
amandelen en witte perziken- van de  
beroemde Franse Michelinsterren-kok 
Alain Passard. Maar die ook komt met 
nuttige tips zoals voorzichtig zijn met 
aanschaf van kookboeken van professio-
nele koks, want ‘met alle respect voor de 
vakkennis van deze mensen, ze hebben 
vaak geen idee van hoe het er in de ge-
middelde thuiskeuken aan toe gaat.’  
 
*In ander opzicht gaf bloemenkweker 
Jochem Vreugdenhil uit 
 ‘s‑Gravenzande in het Nederlands Dag-
blad uiting aan zijn ongenoegen over het 
geklaag over Polen en andere Oosteuro-
peanen. ‘Niks overlast,’ zei hij. Het is 
jammer dat deze mensen die eerlijk zijn 

en keihard werken in zo’n slecht daglicht 
worden gesteld’  
Je scoort natuurlijk wel met zo’n uit-
spraak als je dagelijks met een veertigtal 
Polen in je kassen optrekt.  
 
*De verkiezingen voor de Tweede Kamer 
leverden (en leveren) heel wat publiciteit 
op. Ook voor naamgenoten.  
Voor Hermen Vreugdenhil (N XI j 4) 
bijvoorbeeld, die op de kandidatenlijst 
staat van de Christen Unie.  
Ooit was mr. Thomas O. Vreugdenhil 
(K XI n) lid van de CDA-fractie in de 
Tweede Kamer. Of Hermen de volgende 
Vreugdenhil in de Staten Generaal 
wordt?  
 

 
Lijkt problematisch als je op plek 23 
staat. Maar wie weet een volgende keer?  
 
*Dat moeten we ook zeggen met betrek-
king tot de aandacht voor prestaties van 
o.a. wielrenner Stefan Vreugdenhil 
(C XI, aa 2), ADO-voetbalkeepster Jen-
nifer Vreugdenhil, judoka Theo  
Vreugdenhil (N XI j.1), choreograaf 
Sjoerd Vreugdenhil (E X a.1) en van 
andere naamgenoten.  
 
We moeten afsluiten met het vrij recen-
te, droevige nieuws over het overlijden 
van Theresia Johanna Vreugdenhil-
Werdler (D X v), ‘de beeldhouwster van 
Beatrix’silhouet’, zoals ze in NRC Han-
delsblad werd getypeerd. Heel veel aan-
dacht op tv, radio en in de media voor 
deze vrouw, die 42 jaar lang de kleding 
van onze koningin heeft gemaakt… ‘Het 
was’, aldus couturier en collega Frans 

Molenaar in het Algemeen Dagblad,’een 
enig mens met wie je vreselijk kon la-
chen . Een pure vakvrouw maar als ont-
werpster voor een vorstin ben je natuur-
lijk beperkt in de mogelijkheden.’  
Over haar relatie met koningin Beatrix 
zei ze volgens NRC Handelsblad ooit: 
‘Het klikte meteen tussen ons en het is 
blijven klikken.’  
 

Boswachter Daan Vreugdenhil  (B XI c.1) 
uit Zwolle maakt reclame voor  Natuur-
monumenten met een leuke commercial, 
u kunt deze bekijken op YouTube: 

h t tp : / /www.youtube .com/watch?
v=o5d4IQyN3Lo&feature=related 

Met zijn excursies in de bossen op de 
Sallandse heuvelrug gaat hij op zoek 
naar de spechten en andere vogels in het 

gebied.  

In een volgende Vreugdeschakel zullen 
we  wat uitgebreider kennis maken met  
hem. 

Huwelijksjubilea 

Personalia 

Vijftig jaar 

Adrianus Vreugdenhil (C XI u) en Johan-
na Petronella van den Bos waren 17 mei 
jl. 50 jaar getrouwd.  
Dit echtpaar is in de familiestichting ac-
tief bij de verzending  van de Vreugde-
schakel, het bestuur stelt dit uiteraard 
zeer op prijs!  

Zestig jaar 
 
Adrianus Vreugdenhil en Maria Post 
(D XI a) waren 21 mei jl. maar liefst 60 
jaar getrouwd. 
Burgemeester Van der Tak heeft dit echt-
paar op donderdag 24 mei een bezoek 
gebracht om namens de gemeente de 
felicitaties te brengen (foto). 

Het bestuur van de familiestichting feliciteert beide bruidsparen van harte en wenst ze  
nog veel jaren samen. 

Natuurmonumenten 

http://www.youtube.com/watch?v=o5d4IQyN3Lo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=o5d4IQyN3Lo&feature=related
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Factoren die hierop van invloed waren 
hadden te maken met de vergrijzing en 
de grote beweeglijkheid in een grote stad 
als Amsterdam. Op enig moment kwam 
het aantal leden onder een zeer kritische 
grens terecht waardoor het voortbestaan 
van de gemeente sterk in gevaar 
kwam.   
 
‘Heilige verontwaardiging’  
 
Tim kon deze ontwikkeling maar moeilijk 
accepteren. Van zijn vader had hij ge-
leerd verantwoordelijkheid te nemen 
voor de kerk. En dit bewustzijn leidde op 
enig moment tot het niet willen en kun-
nen accepteren dat een gemeente zo 
maar zou verdwijnen.  
Op een dag werd Tim zo kwaad en kwam 
een sterk gevoel van, zoals hij dat noem-
de ‘heilige verontwaardiging’ over hem. 
En dit gaf Tim het besef dat kennelijk 

met de bestaande begrippen en institu-
ties het niet zal lukken deze gemeente te 
redden. Het was nodig om de problema-
tiek vanuit een heel andere optiek te 
benaderen. Daarbij past een ander kader 
en andere begrippen.  
 
Aanvalsplan en businesscase 
 
Van zijn vader en broer had Tim de we-
reld van de handel en het bedrijfsleven 
leren kennen. In die wereld is het heel 
gewoon dat een bedrijf failliet gaat. En 
een van de manieren om dat te voorko-
men is een herstart van dat bedrijf. En 
waarom zou deze aanpak niet kunnen 
worden toegepast op een kerkgemeen-
schap? En zo geschiedde. Tim ontwikkel-
de een aanvalsplan  en schreef een busi-
nesscase.  
Vervolgens riep hij zijn gemeente bij 
elkaar en legde zijn aanpak met veel 
overtuigingskracht aan de leden voor. 
Het kwam erop neer dat de kerk zou 
worden gesloten en vier weken later een 
nieuwe kerk zou worden opgericht met 
als doelgroep de Amstelveners van nu.  
Op dit moment is Tim deeltijddominee bij 
twee gemeenten, de een met 150 en de 
ander met ruim  200 leden. Ook die an-
dere gemeente had een ‘doorstart’  ach-
ter de rug. Dit geeft aan dat het een suc-
cesvolle onderneming is geweest.  
Deze ontwikkeling heeft ook geleid tot 
verrijking van onze taal. Tim noemt dit 
proces een vorm van ‘kerkplanting’. En 
dit begrip past dan weer beter bij de 
wereld van de kerk dan bij de wereld van 
het bedrijfsleven. 
 
Zingeving 
 
Naast de verbreding van de doelgroep 
legt Tim in deze nieuwe opzet ook meer 
de nadruk op het creëren van een ge-

meenschap waarbinnen zingevingsvragen 
kunnen worden gesteld. Op deze manier 
wil Tim ook de bredere doelgroep aan 
zich binden.  
Het gaat er niet meer alleen om te predi-
ken vanuit Gods Woord, maar ook om 
het leggen van de verbinding met de 
belevingswereld van de leden van de  

 
kerkgemeenschap. Op die manier kun-
nen wezenlijke vraagstukken over het 
bestaan, zingeving en normen en waar-
den aan de orde komen.  
Het gaat Tim hierbij om het ontwikkelen 
van een vorm van geestelijke verant-
woordelijkheid en geestelijke onafhanke-
lijkheid.  
Tevens probeert Tim aansluiting te vin-
den bij de toenemende aandacht voor 
spiritualiteit in de maatschappij. Woor-
den als ziel en zielsverwantschap passen 
dan ook bij de door Tim ingezette koers. 
 
Past dit in een trend? Dat is een moeilij-
ke vraag. Er is een vergelijking te trek-
ken met de zogenaamde sangha’s uit het 
boeddhisme. Binnen het boeddhisme is 
het een belangrijke taak van de mens 
om in zijn eigen omgeving gemeen-
schappen te creëren om met behulp van 
meditatie te oefenen in het geven en 

ontvangen van liefde en mededogen. 
Hierover wellicht een andere keer meer.  
 
Verder zien wij binnen onze maatschap-
pij eveneens een bewustwording ont-
staan dat nieuwe vormen nodig zijn om 
de aansluiting met de medemens te ver-
nieuwen. Echter op een aantal plaatsen 
lijkt het op dit moment nog niet te luk-
ken. Een voorbeeld daarvan is de wereld 
van de vakbond. En waarom lukt deze 
verandering niet?  
 
Ondernemend en authentiek 
 
Tim heeft dan ook een antwoord op deze 
vraag. Wil dit proces van bewustwording 
leiden tot een echte verandering dan 
moet aan een aantal voorwaarden wor-
den voldaan.  
Twee belangrijke voorwaarden zijn in 
ieder geval: het hebben van een onder-
nemersgeest en de andere voorwaarde, 
en misschien wel de belangrijkste, is 
authenticiteit.  
Een kwetsbare opstelling en oprechte 
belangstelling voor de ander. De verbin-
ding met andere mensen kan alleen 
maar gelegd worden als je je eigen 
dogma’s ook ter discussie durft te stellen 
en je eigen ziel blootlegt.  
 
Deze twee voorwaarden zijn vooralsnog 
niet van toepassing op de vakbeweging. 
De machtspelletjes van de bestaande 
bestuurders staat hen in de weg om 
open te staan voor de echte belangen 
van hun bestaande en potentiële leden.  
Wanneer we deze analyse loslaten op de 
Nederlandse politiek dan komen we wel-
licht tot eensluidende conclusies. 
 
Voor mij was het een wijze les die ik 
meteen kon vertalen naar een aantal 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen 

in Nederland. Wellicht is het initiatief van 
Tim het begin van een olievlekwerking 
die zeker zal kunnen voorzien in de mijns 
inziens toenemende behoefte aan zinge-
ving binnen onze maatschappij. 
 
Dirk Vreugdenhil,  
voorzitter familiestichting 


