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Naam en gegevens
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten afdeling Maasdijk en Omstreken
bij het publiek ook wel bekend onder de naam Concordia
RSIN: 820 109 149
KvK-nummer: 27330083
Postadres:
Blauwhek 27
2676 NB Maasdijk
Bezoekadres:
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

2017 , hierbij gevoegd

Financiële verantwoording
Jaar

2017 , hierbij gevoegd

Jaarverslag van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Maasdijk over 2017
Het Bestuur
Het bestuur bestond uit:
Arie Middelburg
Gerard Hofman
Truus Vreugdenhil – Sonneveld
De functie van secretaris is vacant
Marius Hofman

Voorzitter
Penningmeester , tevens postadres
Div. act./ Zondagsdiensten
Notulist Marion de Jong
Algemeen adviseur

De Leden
De overledenen van het afgelopen jaar zijn: De heer Jogchem Hofman, 81 jaar, Mw. Janna Noordam-Huis, 95 jaar, de
heer Rinus Noordam, 70 jaar, de heer Jaap van der Ende 70 jaar en Mw. Josina van Hoeven, 87 jaar. Zij werden in de
kerkdienst van 26 november herdacht, behalve Mw. v. Hoeven, zij zal in 2018 in de herdenkingsdienst worden herdacht.
Leden ouder dan 75 jaar ontvingen met hun verjaardag een bloemetje en met de Kerst een attentie.
Per 1 januari 2018 zijn 62 gezinnen lid van onze vereniging.

Algemeen
Vaste voorganger was Ds. Dick Peters, zijn contract werd met wederzijdse instemming met een jaar verlengd.
Het bestuur vergaderde 6 maal, waarbij de voorganger ook aanwezig was. Er werd 2x vergaderd met de
afgevaardigden van de diverse commissies. De commissie VVP/zondagsdiensten bestond uit Truus Vreugdenhil,
Henny Immerzeel, Niels Mantel. Zij onderhouden de contacten met de voorgangers en de organisten.
Ook verzorgen zij de mededelingen. Er waren ledenvergaderingen op 13 april en 21 november 2017.
Onder leiding van onze voorganger werd er 8x een gespreksavond gehouden, waar 8-10 leden aan deelnamen.
Enkele leden van VVP Maasdijk namen deel aan de z.g. Buitendag van VVP Honselersdijk, dit jaar een lunch,
een rondrit, maken van een bloemstukje met vetplantjes en een diner.

Kerkdiensten
Samen met VVP Honselersdijk werden 48 gezamenlijke kerkdiensten gehouden met een voorganger, 24 in Maasdijk en
24 in Honselersdijk, waarvan 1 openluchtdienst op 20 augustus in de tuin van de Fam. Vreugdenhil mmv Westland Brass.
Ook was er een koffieochtend in Maasdijk op 21 mei.

De activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestond uit Ineke Poleij, Truus Vreugdenhil en Johanna Hofman. Zij organiseerden
bovenstaande koffieochtend . Ook de openluchtdienst en het kerstbuffet op 14 december werd door hen georganiseerd.

Oecumene
De voorgangers van alle kerken van Maasdijk hebben regelmatig contact met elkaar. Er was 15 januari, in de week van
het gebed, een oecumenische dienst. De soberheidsmaaltijd vond 7 april plaats in het Achterom bij de Kruispuntkerk.
Op het Spektakelterrein vond 23 juli een oecumenische buitendienst plaats en 17 december was er een gezamenlijke
Kerstzangdienst.

Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland
Er werden 2 streekdiensten gehouden en er waren 2 regioavonden.

Jeugd
Als Dick Peters voorgaat, is er zo mogelijk een kindernevendienst geleid door Anneke van de Helm. Zij heeft
aangegeven nog door te willen gaan ondanks de geringe belangstelling.
Van het Wermeskerkenfonds werd een bedrag van € 2.500 subsidie ontvangen voor 2 jaar, om specifiek voor de jeugd
te gebruiken. Hiervan werd o.a. een busuitje georganiseerd.

Financieele verantwoording
Vereniging Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Maasdijk en Omstreken
FINANCIEEL VERSLAG PER
Inkomsten

31 december 2017
Uitgaven

2017

2017

EURO
Collectes- VVP Maasdijk
Contributies- VVP Maasdijk
Predikantenfonds VVP Maasdijk
Bloemenbus VVP Maasdijk
Verjaardagbusjes
Giften en donaties
Subsidie jeugd VVP Maasdijk
Rad van avontuur
Grote verloting
Exploitatie bijdrage Verg. Concordia

3.570
3.550
4.822
94
810
1.975
840
1.560
1.000
-

EURO
Predikant VVP Maasdijk
Organisten VVP Maasdijk
Abonnementen
Huur ontmoetingsruimte
Telefoonkosten
Secretariaatskosten
Jeugddag VVP Maasdijk
Bankkosten
Giften
Saldo kosten jubileum

Voordelig saldo 2017

18.221

10.840
525
1.435
4.000
626
-

795

18.221

