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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 2018 , hierbij gevoegd

Financiële verantwoording

Jaar 2018 , hierbij gevoegd



Jaarverslag van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Maasdijk over 2018

Het Bestuur

Het bestuur bestond uit:

Arie Middelburg  Voorzitter

Gerard Hofman  Penningmeester , tevens postadres

Truus Vreugdenhil – Sonneveld  Div. act./ Zondagsdiensten

De functie van secretaris is vacant  Notulist Marion de Jong

Marius Hofman  Algemeen adviseur

De Leden

Overleden zijn 30 april 2018 Dhr. Van Doorne, 88 jaar, 10 mei 2018 Mw. A. Van Staalduinen- Hoogkamer, 93 jaar, 

15 juni 2018 Mw. L. Meerse- Lange, 79 jaar. Zij werden, evenals Mw. J. Van Hoeven-Hanemaaijer, overleden 

6 december 2017, herdacht in de herdenkingsdienst van 18 november. Een ieder die dat wilde kon in deze dienst 

een kaarsje aansteken. Op 27 december overleed dhr. Rinus Noordam, 91 jaar.

Leden ouder dan 75 jaar ontvingen met hun verjaardag een bloemetje en met de Kerst een attentie.

 Per 1 januari 2018 zijn 57 gezinnen lid van onze vereniging.

Algemeen

De voorganger was Ds. Dick Peters. Dick heeft aangegeven rond 2020 te willen stoppen. Er zal, samen met Honselersdijk, 

gezocht worden naar een andere voorganger. Als eerste zal er een profiel opgesteld worden, daarna wordt er volgend jaar 

bekeken welke stappen er genomen moeten worden.

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 19 april en 22 november 2018.

Onder leiding van onze voorganger werd er 8x een gespreksavond gehouden, waar 8-10 leden aan deelnamen.

Ook dit jaar konden onze leden weer mee met de uitgaansdag van Honselersdijk. De rondvaart over de Vecht was, mede 

door het prachtige weer, een groot succes. De dag werd besloten met een etentje.

Besloten werd om vanaf 2019 1 nieuwjaarsreceptie te houden, om en om in Honselersdijk en Maasdijk.

Er vond een gezamenlijke bestuursvergadering plaats en afgesproken is dit 2x per jaar te doen.

Er is een, wettelijk verplichte, privacyverklaring opgesteld. Alle leden hebben hiervan kennis kunnen nemen.

Kerkdiensten

Samen met VVP Honselersdijk werden 48 gezamenlijke kerkdiensten gehouden met een voorganger, 24 in Maasdijk en

24 in Honselersdijk, waarvan 1 openluchtdienst op 12 augustus in de tuin van de Fam. Vreugdenhil mmv Westland Brass. 

Ook was er een koffieochtend in Maasdijk op 3 juni. De Kerstdienst werd muzikaal begeleid door Diana v.d. Berg

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 21 januari, in de week van

het gebed, een oecumenische dienst. De soberheidsmaaltijd vond 23 maart plaats in Concordia Maasdijk.

Op het Spektakelterrein vond 15 juli een oecumenische buitendienst plaats en 23 december was er een gezamenlijke

Kerstzangdienst. Op 16 maart was er voor mensen met een verstandelijke beperking o.a. een Paasbroodmaaltijd.

VVP Maasdijk werkte mee aan de Kerstwandeling door Maasdijk

Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland

Er werden 2 streekdiensten gehouden in Maasdijk en 's-Gravenzande en er waren 2 regioavonden.

Jeugd

Er zijn dit jaar nog enkele kindernevendiensten gehouden. De belangstelling hiervoor en het ontbreken van nieuwe aanwas 

hebben ervoor gezorgd dat besloten is hiermee te stoppen.

Van een subsidie van het Wermeskerkenfonds werd ook dit jaar weer diverse activiteiten en een busuitje verzorgd.



Financieele verantwoording
Vereniging  Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

Maasdijk en Omstreken

FINANCIEEL VERSLAG PER  31 december 2018

Inkomsten Uitgaven

2018 2018

EURO EURO

Collectes- VVP  Maasdijk 3.047 Vergoedingen Predikanten - VVP Maasdijk 10.678

Contributies- VVP Maasdijk 3.600 Organisten - VVP Maasdijk 535

Predikantenfonds VVP Maasdijk 4.515 Abonnementen 1.315         

Bloemenbus VVP Maasdijk 36 Huur ontmoetingsruimte 4.000         

Verjaardagbusjes 901 -                 

Giften en donaties 1.656 -                 

Subsidie jeugd VVP Maasdijk 2.363 Jeugddag VVP Maasdijk 1.619         

Rad van avontuur 1.620 -                 

-             -                 

-             -                 

Nadelig saldo 2018 409-            

17.738   17.738       


