Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk
Jaarverslag 2021

Vergaderingen
Nadat de coronamaatregelen het weer toelieten, heeft het bestuur op 28 oktober 2021 weer
een algemene ledenvergadering belegd.
Het bestuur is bijeen geweest op: 14 januari, 10 mei en 2 september.

Bestuur
Er heeft dit jaar een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Aftredend en niet
herkiesbaar was dhr. H.M. de Bruin. Periodiek aftredend als bestuurslid en herkiesbaar als
voorzitter was dhr. W.J. Boerema. Het voorzitterschap van dhr. Boerema is met unanieme
stem aangenomen door de leden. Aftredend als penningmeester en voortzettend als
bestuurslid was dhr. G.J.J. Bal. De formele overdracht van het penningmeesterschap aan
dhr. H.J. de Visser, die reeds in interim-vorm de taken uitvoerde, is unaniem door de leden
bekrachtigd. Tot slot was periodiek aftredend en herkiesbaar als bestuurslid dhr. J.J. Vader.
Ook zijn herkiezing is met unanieme stem aangenomen door de vergadering.

VVP erepenning
Met het afscheid nemen van dhr. H.M. de Bruin als voorzitter van de vereniging is zijn
jarenlange inzet en betrokkenheid onderstreept met het opspelden van de VVP-erepenning.
Deze formele taak werd uitgevoerd door dhr. N. Vreugdenhil namens de landelijke VVP.

Financiën
De kascommissie heeft geconcludeerd dat de financiële zaken betrouwbaar en positief te
noemen zijn.
De ANBI-status van de VVP Naaldwijk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

Besluiten/acties
VVP Naaldwijk heeft de volgende evenementen en organisaties gesponsord:
Stichting Bach Westland, Curiosamarkt Oude Kerk, Concert Koor voor Nieuwe Nederlandse
Religieuze Muziek en cantatediensten in de Oude Kerk op 18-04-2021 en 31-10-2021.

Jubileumjaar
Op 7 april 2021 bestond VVP Naaldwijk 100 jaar. Die dag is door het bestuur aan alle leden een
bos witte rozen bezorgd. Op 30 mei 2021 vond in de Oude Kerk een herdenkingsdienst plaats ter
gelegenheid van het jubileum. Dhr. E.J. Tillema, godsdienstwetenschapper en beleidssecretaris
van de landelijke VVP, ging voor in de dienst. Het uitgebreider stil staan bij deze feestelijke
mijlpaal heeft het bestuur wegens de coronamaatregelen voor zich uit moeten schuiven.
Het boek over 100 jaar VVP Naaldwijk waar dhr. Arn.C. Knoppert in 2020 een aanvang mee
maakte, is gedrukt en wacht op een passende gelegenheid om gepresenteerd te worden.

Gedenkraam
Afspraken tussen VVP Naaldwijk en het college van kerkrentmeester van de Oude Kerk
Naaldwijk m.b.t. het gedenkraam zijn in mei 2021 op papier gezet.
Na afloop van de algemene ledenvergadering in oktober 2021 is in het koor van de Oude
Kerk in Naaldwijk aan de leden een presentatie gegeven over het ontwerp van het
gedenkraam dat VVP Naaldwijk voornemens is te schenken aan de Oude Kerk met het oog
op het de eerste protestantse prediking 450 jaar geleden.

Uitgegeven vanuit VVP Naaldwijk
In februari 2021 is de veertigdagen-kalender ‘Ont-spannend’ met een begeleidend schrijven
verstrekt aan de leden. Het aantal veertigdagen-kalenders dat normaal gesproken in de
Oude Kerk ligt om meegenomen te worden door geïnteresseerden na kerkdiensten of
evenementen, zijn nu (willekeurig) per post verspreid onder gemeenteleden van de Oude
Kerk.
In september 2021 is aan de leden de septemberuitgave van het blad ‘Vrijzinnig’ verstrekt
met daarin een artikel over de Oude Kerk in de rubriek ‘Geloof en Ontmoeting: een kerk om
in te geloven’.
De leden hebben rond de jaarwisseling een door fam. A.C. Knoppert ontworpen kerstwens
ontvangen met bijgevoegd de door de landelijke VVP verzorgde Vrijzinnige Kerstbundel.
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