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Naam en gegevens
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Maasdijk 40
2676 AE Maasdijk

Doelstelling
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Maasdijk is een vereniging van hen die willen samenwerken om het 
vrijzinnige element binnen de provincie Zuid-Holland te handhaven en te versterken.
Werken aan de opbouw en het maatschappelijk functioneren van een open vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Beleidsplan
Naar samenwerking wordt onder andere gestreefd door:
a.      het bevorderen van de aaneensluiting van vrijzinnige protestanten zowel binnen de Protestantse Kerk in Nederland 
         als daarbuiten al dan niet met geestverwanten in plaatselijke verenigingen en de streek Westland in het bijzonder;
b.      het geven van voorlichting en begeleiding aan de leden en aan geestverwanten in het algemeen, alsmede het daartoe
         uitgeven en verspreiden van periodieken en andere geschriften;
c.       het samenwerken met provinciale verenigingen, plaatselijke verenigingen, kerkelijke gemeenten en andere 
         aangesloten organisaties;
d.      het instellen van commissies met bijzondere taken;
e.      het houden van samenkomsten;
f.       het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met geestverwante organisaties in Nederland en daarbuiten;
g.      het bevorderen van:
-        het geven van godsdienstonderwijs;
-        aansluiting van gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland en andere groeperingen.

Bestuur
A.N. Middelburg, voorzitter
G.S. Hofman, secretaris/penningmeester
T. Vreugdenhil - Sonneveld, algemeen lid
Vacant, secretaris

Adviseur
M.J. Hofman

Beloningsbeleid
De bestuurders en adviseur zijn onbezoldigd, zij ontvangen in voorkomend geval een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag
Jaar 2016 , hierbij gevoegd

Financiële verantwoording
Jaar 2016 , hierbij gevoegd



Jaarverslag 2016 van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Maasdijk

Het Bestuur
Het bestuur heeft geen veranderingen ondergaan en bestond uit:
Marga Hofman - Bakker                                         Voorzitter
Marion de Jong – van Duivenboden  Secretaris
Sjack Poleij  Penningmeester 
Silvia Solleveld – Schrier  Div. act./ jeugd 
Truus Vreugdenhil – Sonneveld  Div. act./ zondagsdiensten
Bertus Hokke  Div. act./ Vrije Ruimte    

Marius Hofman  Algemeen adviseur

Alle bestuursleden, uitgezonderd Truus Vreugdenhil, waren inmiddels aftredend. Zij hebben op de ledenvergadering 
van 10 november hun functies neergelegd. Er werd een nieuw, kleiner, bestuur gekozen. Veel bestuurstaken zullen
door commissies worden overgenomen.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit:

Arie Middelburg  Voorzitter
Gerard Hofman  Penningmeester , tevens postadres
Truus Vreugdenhil – Sonneveld  Div. act./ zondagsdiensten

Marius Hofman  Algemeen adviseur

De Leden
Mw. Geeske Boerema, St. Jorispad 6, heeft zich gemeld als nieuw lid en Mw. Linda Spreen, Willem III straat 8, heeft 
haar lidmaatschap per 1 januari 2017 opgezegd. Er zijn dit jaar geen overledenen. 
 Per 1 januari 2017 zijn 65 gezinnen lid van onze vereniging.

Algemeen
Vaste voorganger was Ds. . Dick Peters, zijn contract werd wederom met een jaar verlengd.
Het bestuur vergaderde 10 maal, waarbij Dick Peters ook aanwezig was.
Er werd weer een programmaboekje samengesteld voor het kerkelijk jaar, september 2016 tot en met augustus 2017.
Er waren ledenvergaderingen op 14 april en 10 november 2016. Op de ledenvergadering van 10 november werd
een nieuw bestuur verkozen.
De gespreksgroep kwam 8x bijeen, elke laatste maandag van de maand, en er werden weer zeer uiteenlopende 
onderwerpen behandeld.
Leden vanaf 70 jaar kregen met hun verjaardag bloemen en met Kerst  een attentie. Besloten werd dat volgend jaar 
deze leeftijd verhoogd wordt naar 75 jaar.
Een afvaardiging van het bestuur was aanwezig bij het afscheid van Dick in Alphen a/d Rijn op 17 januari en ook toen 
Dick werd geridderd op 27 april 2016.
Onze leden werden uitgenodigd om deel te nemen aan de uitgaansdag van Honselersdijk. Enkele leden hebben 
daaraan deelgenomen. De dag bestond uit een kerkdienst, een lunch, een bezoek aan een herten boerderij en tot slot 
een buffet in het kerkgebouw Achter de bergen in Honselersdijk.
De Provinciale ontmoetingsdag vond plaats op 28 augustus in Lekkerkerk.

Kerkdiensten
Er werden 46 gezamenlijke kerkdiensten gehouden met een voorganger, 23 in Maasdijk en 23 in Honselersdijk, 
waarvan 1 openluchtdienst op 24 juli in de tuin van de Fam. Vreugdenhil m.m.v. Westland Brass. Op 16 oktober was
er een dienst met avondmaal en de herdenkingsdienst voor overledenen was 20 november. Annette Heijkoop [zangeres] 
verleende haar medewerking aan de Kerstdienst, evenals enkele kinderen.  Ook was er een gezamenlijke koffieochtend 
in Maasdijk, georganiseerd door de activiteitencommissie op 29 mei. Bij de kerkdiensten in Honselersdijk was de
 VVP Maasdijk altijd door een bestuurslid vertegenwoordigd. Alle kerkdiensten staan gepubliceerd in de Maasbever.

Zo mogelijk was er op de eerste zondag van de maand een kindernevendienst.
De halfjaarlijkse streekdiensten vonden plaats op 3 juli in Honselersdijk en op 11 december in ’s Gravenzande.



Oecumene
Dick Peters heeft regelmatig overleg met de overige pastores van Maasdijk.
In de week van de eenheid was  er op 17 januari een oecumenische kerkdienst in de Jacobuskerk.                               
De soberheidsmaaltijd vond op 19 februari plaats in Concordia en de opbrengst € 326,- ging naar de voedselbank.  
 De gezamenlijke kerken van Maasdijk organiseerden een openluchtdienst op 28 augustus. Dit was ook de datum van
de provinciale  ontmoetingsdag, zodat VVP Maasdijk niet kon deelnemen. Hier zal volgend jaar rekening mee 
gehouden worden. Voor de mindervaliden werd er een paasactiviteit en broodmaaltijd georganiseerd op 18 maart.       
De oecumenische volkskerstzangdienst vond plaats op zondag 18 december.

Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland
De regioavonden werden gehouden op 6 april in Honselersdijk en 11 oktober in Naaldwijk. In Honselersdijk was 
een voorstelling van Kees Posthumus en Jules Beerda en in Naaldwijk werd door Marieke Fernhout een lezing over 
Ds. Banning gehouden.

De activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestond uit Ineke Poleij, Truus Vreugdenhil en Johanna Hofman. Zij organiseerden een 
koffieochtend met als thema "je mag er zijn". Ook de buitendienst en het Kerstbuffet werd door hen georganiseerd.

Jeugd
Als vervolg op het bezoek aan de Ark van Noach van vorig jaar was er een dierenmiddag op 30 maart, bezocht door
 48 kinderen en een uitje naar museum Naturalis, waar 60 kinderen en 10 begeleiders aan deelnamen.



Financieel Jaarverslag
Vereniging  Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Maasdijk en Omstreken

FINANCIEEL VERSLAG PER  31 december 2016
Inkomsten Uitgaven

2016 2016

EURO EURO

Collectes- VVP  Maasdijk 3,618 Predikant VVP Maasdijk 10,521 
Contributies- VVP Maasdijk 3,795 Organisten VVP Maasdijk 570 
Predikantenfonds VVP Maasdijk 5,510 Abonnementen           1,455 
Bloemenbus VVP Maasdijk 135 Huur ontmoetingsruimte           4,000 
Verjaardagbusjes 835 Telefoonkosten                   - 
Giften en donaties 695 Secretariaatskosten                   - 
Subsidie jeugd VVP Maasdijk 1,094 Jeugddag VVP Maasdijk           1,275 
Rad van avontuur 1,650 Bankkosten                   - 
Grote verloting 0 Giften              200 
Exploitatie bijdrage Verg. Concordia 0 Saldo kosten jubileum                   - 
Orgelconcert/CD verkoop Concordia            58 

Nadelig saldo 2016              630-

    17,391         17,391 


