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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:
Honderdland 950, 2676 LV Maasdijk
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

2021 , hierbij gevoegd

Financiële verantwoording
Jaar

2021 , hierbij gevoegd

Jaarverslag van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten Maasdijk over 2021
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
Overleden zijn 24 mei Mw. Anneke v.d. Ende, 68 jaar en 5 augustus Mw. Henny Mantel 90 jaar. Zij werden, evenals
Mw. Marije Hofman herdacht in de herdenkingsdienst van 28 november 2021.
Er waren 2 ledenvergaderingen, 22 april en 18 november
Het aantal gezinnen dat lid is van onze vereniging bedraagt per 1 januari 2022 49.

Algemeen
Er had zich 1 kandidaat voorganger gemeld bij de beroepingscommissie, maar helaas konden zij geen overeenstemming
bereiken. Gelukkig meldde zich nog een kandidaat en in overeenstemming met Honselersdijk werd besloten dat Mevr.
Maria Opgelder per 1 juli Dick Peters in Maasdijk zou opvolgen en per 1 januari 2022 in Honselersdijk zou beginnen.
In een gezamenlijke dienst in Honselersdijk, op 29 augustus, werd feestelijk afscheid genomen van Dick Peters.
Per 1 juli is onze voorganger dus Mw. Maria Opgelder. De intrede dienst was 25 juli en Maria werd door Dick Peters
bevestigd. De dienst kreeg een feestelijk tintje door het orgelspel van Wim Opgelder en door zang van zijn vrouw Ien-ke
Vos. Maria heeft al met vele leden persoonlijk kennis gemaakt en hoopt in de toekomst toch minstens 1x per jaar contact
te hebben met alle leden. Het bestuur vergaderde 7 maal, natuurlijk met in achtneming van de coronamaatregelen.
De commissie VVP/zondagsdiensten bestond uit Truus Vreugdenhil en Henny Immerzeel. Zij onderhouden de contacten
met de voorgangers en de organisten. Truus maakt ook het preekrooster. Annie Hokke zorgt voor de mededelingen
voorafgaand aan de kerkdiensten. De zondagmiddag breek in de Prinsenhof heeft door corona niet plaatsgevonden.
Ook door corona werden in het voorjaar de kerkdiensten in Maasdijk en Honselersdijk stopgezet. Maasdijk hield enkele
on-line diensten waaronder ook de Paasdienst. Vanaf de zomer mochten we weer “kerken”, maar in december kwam er
weer een stop. De Kerstdienst kon dus niet doorgaan, maar werd on-line uitgezonden. De on-line diensten werden goed
bekeken. De tuindienst, die wel door kon gaan, moest helaas vanwege het weer in Concordia plaatsvinden en werd
geleid door ds. Aries van Meeteren.
De gesprekskring ging ook meerdere keren niet door vanwege corona, maar in de gesprekskring van 10 mei werd
afscheid genomen van Dick Peters als gespreksleider. Maria heeft het stokje inmiddels van hem overgenomen.
Ds. de Waard heeft te kennen gegeven voorlopig niet meer te zullen voorgaan in de diensten.
Organisten waren Maarten den Heijer, Theo ’t Hart en Albert Louw. In noodgevallen kunnen we nog steeds een beroep
doen op Elly Waasdorp. Albert Louw heeft een ernstig ongeluk gehad en zal voorlopig niet spelen. Dhr. Klaas Valstar,
vele jaren onze organist, is op 96-jarige leeftijd overleden.
De jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag VVP Zuid-Holland was 22 augustus in ’s Gravenzande
Het programmaboekje werd dit jaar weer gemaakt met hulp van Danique v.d. Berg. Zij ontving hiervoor een cadeaubon.

De activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestond uit de dames Ineke Poleij, Truus Vreugdenhil en Johanna Hofman. Zij organiseerden
een koffieochtend en de tuindienst. Ook verzorgden zij de Kerstattentie voor de leden. Helaas kon het kerstbuffet door

Jeugd
Ook de jeugdactiviteiten hadden te lijden onder corona. Alleen het huttenbouwfeest kon doorgaan in augustus en was
een groot succes mede dankzij Silvia Solleveld en vele vrijwilligers en sponsoren.

Samenwerking met Honselersdijk
De samenwerking met Honselersdijk verloopt goed, i.v.m. corona veelal telefonisch. In gezamenlijk overleg is er een
overeenkomst gesloten met de nieuwe voorganger Maria Opgelder. Ook het afscheid van Dick Peters vond plaats in een
gezamenlijke dienst.

Oecumene
De voorgangers hadden regelmatig contact met elkaar. Activiteiten werden on-line uitgezonden.

Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland
Naaldwijk heeft een nieuwe voorganger, Mw. Neeltje Reijnders en 5 december was er een streekdienst in Naaldwijk.

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Maasdijk en Omstreken
FINANCIEEL VERSLAG PER
Inkomsten

Uitgaven
2022
Begroot
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

31 december 2021

2.000
3.300
4.200
50
1.000
2.150
1.500
2.500
2.000

2021
Werkelijk
EURO
2.491
3.445
4.440
20
921
2.190
0
1.610
1.400

2022
Begroot
EURO
Predikanten - VVP Maasdijk
Organisten VVP Maasdijk
Abonnementen
Huur ontmoetingsruimte

14.500
600
950
2.800

Kosten jeugd VVP Maasdijk

1.500
-

Nadelig saldo 2021
Begroot nadelig saldo 2022
18.700

16.517

2021
Werkelijk
EURO
11.541
475
916
4.000
121
-

-536,00
1.65018.700

16.517

