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VVP Goes 

 

Een terugblik op 2016 

 Aantal (gast) leden en begunstigers 

Op 1 januari 2016 zijn de volgende getallen voor wat betreft het aantal (gast) leden 

en begunstigers van toepassing: 

 Leden   19 

 Gastleden    3 

 Begunstiger     1 

Op 31 december 2016 is het aantal leden 17. In de loop van het jaar zijn twee leden 

overleden, namelijk mevrouw de Grip-Stokman en mevrouw Meijer-Dillingh. 

 Algemene ledenvergadering 8 mei 2016 

Op 8 mei 2016 is de gebruikelijke jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Belangrijk 

aandachtspunt op deze vergadering was de continuïteit van het bestuur. Jeroen 

Jebbink was aftredend. Voorstel van het bestuur om Jeroen her te benoemen werd 

aangenomen. In de vergadering van 10 mei 2015 hadden Wil en Jaap Ruster zich 

bereid verklaard om voor één jaar toe te treden tot het bestuur. Zij zijn bereid om het 

lidmaatschap van het bestuur te continueren. De leden kunnen instemmen met dit 

voorstel. 

Belangrijk besluit van de vergadering was het vaststellen van een richtlijn voor 

contributie voor het jaar 2016.  

Het voorstel dat leden die ook landelijk VVP lid wensen te zijn zelf het bedrag aan 

contributie betalen, kreeg ook de instemming van de vergadering. De afdracht van 

deze contributie vindt plaats via VVP Goes. 
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 Pastoraat 

 

Dank gaat uit naar Annelies Breugem die in 2016 weer grote zorg gedragen heeft 

voor het Lief en Leed van onze VVP leden.  

 

 

 

 Diensten/vieringen 

 

Elke 2e en 4e zondag van de maand is er een kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk 

aan de Westwal. De VVP is verantwoordelijk voor de dienst op de 2e zondag van de 

maand. De extra diensten in het kalenderjaar 2016 waren op: 

- 20 maart; Passiedienst die verzorgd werd door een eigen werkgroep; 

- 25 maart; Goede Vrijdag, tafelviering; 

- 15 mei; Pinksterdienst. 

Onze eigen pastor Annelies Breugem verzorgde de diensten op: 

- 13 maart, waarin het thema “De vreemdeling en de Bijbel” centraal stond; 

- 10 juli; in deze dienst werd nagedacht over het thema “Schepping: een 

geschiedenis van schoonheid en schaduw”; 

- 9 oktober; thema van de dienst was “Ken je mij, wie ken je dan?”; 

- 13 november; Gedachtenisdienst. De groep “Zingen in verbondenheid” zorgde 

voor muzikale ondersteuning. 

 

Te noemen valt verder de dienst van 12 juni; “Preek van de Leek”. Rien Heijboer, lid 

van het Leger des heils maar ook zeer actief op maatschappelijk gebied, verzorgde 

deze dienst. 

 

 Communicatie met de leden 

 

De “Actuele informatie VVP Goes” informeerde (gast) leden en begunstigers, maar 

ook vele anderen uit onze gemeenschap over het wel en wee van de VVP. Verder 

droeg daar aan bij de twee wekelijkste nieuwsbrief. 

 

 Belangrijk om te noemen 

 

Het is goed om een aantal zaken uit het afgelopen jaar 2016 te noemen, waaraan 

(gast) leden en andere vrijwilligers zijn of haar steentje hebben bijgedragen. 

 

 De adventsmiddag op 19 december. Het thema was “Engelen”. Wat zijn 

engelen?? 

 De dienst van 9 oktober met het thema “Ken je mij, wie ken je dan?” Wie kent 

Paul van Dort? Hij woont regelmatig onze diensten bij. Is thans gehandicapt, 

maar blijkt een gekend kunstenaar in binnen- en buitenland te zijn. Beheerste 
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het specifieke ambacht voor het maken van Delfts Blauw. We konden 

genieten van zijn werken. 

 De lezing van Dick Stap “De specialiteit van het ziekzijn”. 

 De lezing van Wim Jansen “dronken van God”. 

 Open monumenten dag met het thema “Symbolen”. 

 De lezing van Andries Hoitsma “Joodse mystiek en de Kabbala”. 

 Het etentje in het “nieuwe Indische restaurant” in de kerk Westwal 41 te Goes. 

 “Zingen in verbondenheid”. 

 Het uitstapje van de gesprekskring naar de eendenkooi nabij Anna 

Jacobapolder. 

 De stampotten maaltijd op 3 februari. 

 De gespreksmiddag op 21 maart; “Wat is bibliodrama?”. 

 De gespreksmiddag op 15 februari met het thema “Voeding”. 

 

 Het kerkbestuur 

 

Ook in 2016 heeft het Kerkbestuur diverse malen vergaderd. Daarbij gaat het om de 

gezamenlijkheid van de dagelijkse gang van zaken van de beide kleine 

gemeenschappen DO en VVP. In de “Actuele Informatie VVP Goes” zijn steeds de 

belangrijkste bespreekpunten weergegeven. 

 

Tenslotte: 

Het is een kleine groep van mensen die het gedachtengoed van de VVP willen 

uitdragen. Het is dan ook de moeite waard om er ons gezamenlijk voor in te zetten. 

 

 

Goes, 11 maart 2017 

 

Jaap Ruster, voorzitter Stichting VVP Goes 

 

 

 


