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Afdeling Winschoten-Scheemda e.o

Jaarverslag secretariaat 2018.

Op de jaarvergadering in april wordt afscheid genomen van Gerard Bosklopper als
secretaris en als bestuurslid. Sannie Schotsman wordt benoemd als secretaris. Het
bestuur bestaat nu uit Machteld van Delden, voorzitter, Sannie Schotsman secretaris,
Annie van Calker penningmeester en Gezinus Sloots, lid en is als zodanig
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Groningen. Er is een vacature.

Het bestuur vergadert op 22 januari, 19 maart, 20 augustus en 12 november.

Op 28 mei gaan Machteld en Sannie naar de provinciale vergadering in Haren. Na
het afwerken van de agenda luisteren ze naar een lezing over de Vrije Koloniën van
Weldadigheid.

In 2018 worden er 13 kerkdiensten gehouden, waaronder de dienst op Witte
donderdag, de provinciale pinksterdienst, dit jaar gehouden in Scheemda, en de
kerstdienst. Lineke Kok, Riek Elzerman, Gerard Boskiopper en Trijnie Johannes
hebben dit weer tot ieders tevredenheid geregeld. Er is een vaste kern bezoekers.

Op 31 december zijn er 25 adressen in het ledenbestand.
Op 27 december overlijdt mevr. Kamps — Tinga,
Als nieuw lid wordt ingeschreven mw. Erika Folkers uit Noordbroek.

De gespreksgroep, bestaande uit 6 deelnemers, wordt geleid door Simone van der
Laan en komt 6 maal bij elkaar. Er wordt gesproken over vrijzinnigheid n.a.v. het
boek Liberaal Christendom.

Het Mededelingenbiad komt 6 maal uit. Met dank aan de redactie : Gerard
Bosklopper, Trijnie Johannes (o.a. het typwerk) en Lineke Kok.
Onze activiteiten worden maandelijks opgenomen in het Kerkjournaal van de PKN
Winschoten. Machteld zorgt hiervoor.



Activiteiten.

12 februari : lezing van dhr W. Friedrich met beelden.
Op 10 maart is er een lezing over Chagall, georganiseerd door de PKN Winschoten
in de Marktpleinkerk. Er zijn 6 van onze leden aanwezig.
12 maart: een avondje passiemuziek van Bach met dhr. Matthieu ter Horst.
16 april wordt de jaarvergadering over 2017 gehouden. Als vanouds met een
broodmaaltijd,
16 mei is het uitstapje naar het klooster Yesse bij Haren. We horen van de
geschiedenis en kijken rond bij de opgravingen.
Na de zomer gaan we op 2 september met 6 personen naar de buitendag in Niekerk.
Er is een dienst met mw. Greta Huis, daarna koffie en een heerlijke lunch. ‘s Middags
legt dhr. Marco Glastra van het Gronnger Landschap’ ons het hoe en waarom van
deze stichting uit en vertelt over de oude loop van de rivier de Hunze.
5 oktober het etentje, ditmaal bij Gasterij Smits in Midwolda.
5 november wordt de bijeenkomst gehouden in ‘Ons Gebouw. Onder het gedruis van
de Adrillenkermis vertelt mevr. Greta Huis over haar werk onder drugsverslaafden in
Amsterdam aan het eind van de vorige eeuw.
Op de kerstavond, 17 december, komt dhr Matthieu ter Horst met klassieke
kerstmuziek, we horen het kerstverhaal, Simone van der Laan houdt een korte
overweging en we zingen samen in de door Machteld mooi versierde zaal. Er is
lekkers bij de koffie en bij de drankjes. Deze avond is voorbereid door Machteld,
Sannie, Simone van der Laan en Matthieu ter Horst.

De andere bijeenkomsten zijn, behalve dus op 5 november, alle in Gebouw Irene bij
de Vennekerk.

Er gaat dit jaar niemand van ons naar de landelijke dag, dit jaar in Rotterdam.

Rest mij nog te melden, dat we als proef de uitnodigingen voor de kerstavond met
Sandd hebben verstuurd. Hoewel ze ruim van te voren op de bus zijn gedaan zijn ze
niet alle op tijd aangekomen. We plakken nu weer een postzegel van postNL
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