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 Jaarverslag  2015  VVP  Afd. Winschoten / Scheemda e.o. 
 Het bestuur bestond uit de volgende leden: Dhr. G. Sloots-voorzitter, Dhr. G. Bosklopper-secretaris, Mevr. A. van Calker-penningmeester, Mevr. R. Elzerman, Mevr. M. van Delden.  Het bestuur kwam 3x bij elkaar, op 18 maart, 3 juni en 4 november. Op 23 november bezochten Gezinus en Machteld de provinciale vergadering te Haren.  Overleden zijn in 2015: mevr. H. Hogting Warmelts, Mevr. Kopius en de 
heer R.K. Wildeman. 
Uitgeschreven als lid: mevr. De Vries.  Ledenbestand: per 31-12-2015 had de vereniging 31 leden.  Activiteiten in 2015:  Febr.: gezellige bijeenkomst in het Vondelhuys voor alle leden  09 Maart: Ds. Fokke Fennema  13 April: jaarvergadering, met vooraf een gezellige broodmaaltijd.  07 Mei: Excursie, we brachten een bezoek aan De Groninger Zilverkamer in Appingedam( kerkelijk zilver, zilversmeden uit de regio, schilderijen, Chinees en Japans porselein). Hier kregen we een rondleiding  en was er tijd om al het moois te bewonderen. Daarna reden we door naar de Kerk in Termunten,ook hier stond iemand klaar om iets te vertellen over de kerk. De toren was voor liefhebbers ook te beklimmen. Tot besluit hebben  we gezellig een visje gegeten bij Landman.  Op 24 mei is er de inmiddels traditionele Pinksterdienst. Deze keer waren  we te gast bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier in de middeleeuwse kerk van Marum. De dienst begon om half elf, voorgangster was  mevrouw Van der Laan.   
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06 September: Buitendag te Usquert. Voorganger was ds. Rutger Immink, die een meditatie hield, toegespitst op de vluchtelingen- problematiek                07 Oktober: Samen eten bij In den Stallen. Onze afdeling begon op 7 oktober met een etentje. Een twintigtal zat om vijf uur aan tafel in de Heerenkamer van het restaurant. De tafels waren keurig gedekt voor een driegangen menu. Er werd veel gepraat en genoten van het gebodene.  09 November: Een Blik op de jaren ‘50 in 50 blikken’ in geur en smaak, door Carin van de Wal van het museum Het Behouden Blik. Zij nam ons mee terug in de tijd toen blik een grote rol in het dagelijks leven speelde.   23 nov. Machteld en Gezinus bezochten de Provinciale vergadering in het Witte kerkje in Haren.  Op deze vergadering zijn oude stukken van de provinciale Ver. overhandigd aan het bestuur .  14 december: Op deze avond vierden we samen het kerstfeest.  Aanvang 19.30 uur. Het thema is: Er is geen plaats. Aan deze avond werkten mee Simone van der Laan en het a capella kwartet FosFour uit Sellingen. Deze mooie  avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn, onder het genot van een hapje en drankje.  Voor de bijeenkomsten in november en december werd dit jaar meer zelfredzaamheid van ons verlangd, doordat de Vennekerk en Irene in andere handen zijn overgegaan en er al sinds september geen koster meer beschikbaar was. Met vereende krachten zijn beide avonden goed verlopen. Met ingang van 3 jan. 2016 zijn alle PKN-diensten nu weer in de Marktpleinkerk. Voor  ‘Ons Gebouw’ worden nog plannen gemaakt wat betreft bestemming, renovatie e.d.  Gespreksgroep: De gespreksgroep onder leiding van Simone van der Laan is in 2015 7 keer bij elkaar geweest. Soms bespreken ze een (deel uit een) boek of een film, soms komen ze tot een onderwerpen via een spel.   Kerkdiensten Scheemda: Elke laatste zondag van de maand is er een kerkdienst in de Torenstraatkerk te Scheemda. Gedurende 2015 zijn er 12 diensten georganiseerd, 11 diensten op zondag en één op witte donderdag.  27 december 2015 ( derde kerstdag) is er geen kerkdienst georganiseerd. Het aantal bezoekers in het afgelopen jaar lag rond de 20.  
  Jaarverslag goedgekeurd op 11 april 2016  Gezinus Sloots ………………………………   Voorzitter.  Gerard Bosklopper ……………………….  Secretaris.


