
BEWEGING VOOR EIGENTIJDS GELOVEN

VVP afd Winschoten / Scheemda e.o. Jaarverslag 2016

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: dhr. G. Sloots, voorzitter; dhr.
G .Bosklopper , secretaris; mevr. A van Calker, penningmeester; mevr. R.
Elzerman; mevr. M. van Delden.

Bestuursvergaderingen zijn gehouden op:17 februari , 21 maart, 1juni,
31 augustus, 28 november 2016

Overleden: mevr. Jansen , dhr. P. Waalkens en mevr. M Boer.

Ledental: uitgeschreven/bedankt als lid: mevr. J.A. van Tholen- Perdok,
mevr. Kroon. Opzegging door verhuizing Mevr. Udding

In maart gestart met rubriek: VVP nieuws in het Kerkjournaal van PKN
gemeente Winschoten/ Oldambt, in het kader van meer naar buiten
treden, onszelf zichtbaar maken.

Activiteiten:
*22 febr. Matthieu ter Horst was onze gids tijdens deze muzikale reis.
Een prachtige reis langs meerstemmige muziek, van het Gregoriaans tot
aan de Barok, van Giaches de Wert en Palestrina tot Lully en Buxtehude.
We hebben genoten, zowel van de muziek als van de beelden en het
bijbehorende verhaal!

*Op 5 maart keken en luisterden we naar een lezing over Hendrik
Werkman in de Marktpleinkerk: Een achttal personen heeft
deelgenomen(gesponsord door onze afdeling) aan de Werkman-lezing
door ds. B.v.d.Woude. Het was een zeer boeiend en plezierig geheel: de
toelichting op Werkman en de Chassidische legenden en de lunch
halverwege.Voor herhaling vatbaar!

*Bijeenkomst op 14 maart j.l.: ds. Fennema: Bepaalt godsdienst
jouw beeld op de wereld? De lezing van deze avond geeft inzicht in de
vraag hoezeer godsdienst ons dagelijks leven door de eeuwen heen heeft
bepaald. Maar vooral hoe dat nu nog steeds het geval is. Het zijn
motieven die, uit de (joodse en vooral ook christelijke) godsdienst voort
komen en in hoge mate bepalen hoe wij tegen de wereld om ons heen
aankijken.



*Qp 11 april vond de jaarvergadering plaats . Voorafgaand hieraan
hadden we gezellig een gezamenlijke broodmaaltijd.

*Qp 15 mei was er de inmiddels traditionele Pinksterdienst en die werd
dit jaar gehouden in de Liudgerkerk te Oldehove. De dienst begon om half
elf en daarin is voorgegaan Simone van der Laan.

*25 mei gingen we naar Bourtange. Hier bezochten we de synagoge,
waar een gids ons een en ander vertelde over het gebouw en het gebruik
ervan. Na afloop dronken we thee in ‘s Landshuys, met een lekker stuk
appeltaart. Via een mooie route gingen we weer op huis aan.

*4 sept.: Buitendag. De buitendag zal dit jaar op 4 september gehouden
worden. Voor de kerkdienst gaannaar Garnwerd waar ds. Immink zal
voorgaan. Met 8 personen waren we aanwezig. Na de dienst gingen we
naar ‘t Waarhuis in Aduarderzijl, op korte afstand van Garnwerd. Daar
dronken we koffie en gebruikten we de lunch. Aansluitend heeft dr. Jan
van de Broek een lezing gehouden over de geschiedenis van het
Aduarderdiep.

*12 okt.: samen eten in het Rosarium, een heel gezellige avond.

*14 nov. Op deze avond vertelde Ds Hilverda over zijn bezoek, met een
groep gemeenteleden(o.a. Lineke kok), aan lona. Een interessant
onderwerp gebracht door een bevbgen spreker!

*19 dec. Kerstviering. Heel fijn dat we de medewerking van Deo
Cantemus hadden bij deze avond, in een sfeervol versierde zaal.
Ds. Hilverda las uit Lucas 2 en hield na de samenzang een korte
overweging. Deo Cantemus bracht een aantal liederen ten gehore, we
zongen samen, er was een Vrij verhaal en er waren gedichten. Een mooie
avond.

Wat deden we nog meer.
Dit jaar besloten we tot de aanschaf van 20 exemplaren het nieuwste
liedboek voor in de kerk in Scheemda. We waren van mening dat we met
de tijd mee moeten gaan, er staan prachtige nieuwe liederen in deze
nieuwe bundel.
Afgevaardigden van onze vereniging bezochten in 2016 2x de algemene
ledenvergadering van de Provinciale VVP te Haren, resp .op 23 mei en 21
november.
Tussendoor bezochten nog enkele leden de vrijzinnige dag in Beilen en
enkelen gingen ook op 5 nov. naar de landelijke dag in Apeldoorn!
Kröller- M ü 11e r

Gespreksgroep: De gespreksgroep onder leiding van Simone van der
Laan is in 2016 6 keer bij elkaar geweest. Soms wordt er een (deel uit
een) boek of een film besproken, soms komen we tot een onderwerpen
via een spel. Onderwerkpen in het afgelopen jaar waren onder andere het
boek Bijbelse vrouwen van Abigail tot Zilpa van Foekje Dijk.



Kerkdiensten Scheemda: Elke laatste zondag van de maand is er een
kerkdienst in de Torenstraatkerk te Scheemda. Gedurende 2016 zijn er
13? diensten georganiseerd, 11 diensten op zondag en ééntje op witte
donderdag. Het aantal bezoekers in het afgelopen jaar lag rond de 12-18.

Jaarverslag goedgekeurd op 10 april 2017:
Voorzitter: Secretaris:


