Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Hillegersberg
JAARVERSLAG 2020
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
Mevrouw M.M. Verschoof
De heer V. de Jonge
Mevrouw E. Medendorp-Buurman
Mevrouw M.E. van der Stel
Mevrouw ds. L. Lafeber

voorzitter/secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

Vanaf half maart 2020 kreeg de vereniging te maken met ingrijpende overheidsmaatregelen
vanwege het coronavirus. Door de lock-down en de regels om besmetting te voorkomen werd
de Algemene Ledenvergadering van de VVH te Hillegersberg pas op vrijdag 25 september
2020 gehouden in de Fonteinkerk.
Tijdens deze Algemene Ledenvergadering werd de heer J.C. Versteeg als bestuurslid/
voorzitter en mevrouw L.S. Wijnbergen als bestuurslid/secretaris benoemd als vervanging
voor mevrouw E. Medendorp-Buurman en mevrouw M.E. van der Stel.
De samenstelling van het bestuur was daarna als volgt:
De heer J.C. Versteeg
voorzitter
Mevrouw L.S. Wijnbergen
secretaris
De heer V. de Jonge
penningmeester
Mevrouw L. Lafeber
lid
Mevrouw M.M. Verschoof
lid
Door het coronavirus hebben de jaarlijkse lunchbijeenkomsten in 2020 niet plaats gevonden.
Het bestuur heeft dit jaar veel overleg gepleegd per telefoon of via e-mail, maar kwam ook
geregeld bijeen.
Dit jaar is de heer A. Groeneveld overleden.
De vereniging had op 31 december van dit verslagjaar 23 leden.
In december heeft het bestuur aan de leden van de vereniging en de Bergkapelgroep een kaart
gestuurd met het gedicht “Moed houden” van Herman Andriessen en een kaars om het licht in
een donkere tijd te laten schijnen.
Het bestuur heeft daarop vanuit de leden veel positieve reacties ontvangen.
VVP in Nederland
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk voor de VVP om bij elkaar te komen voor
de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering werd daarom digitaal gehouden op 23
november 2020. De secretaris en de penningmeester van de VVH hebben deze vergadering
achter de computer bijgewoond.
De jaarlijkse ontmoetingsdag van de VVP werd vanwege corona niet gehouden.

De statutaire afdracht van € 35,- euro van de plaatselijke verenigingen aan de VVP werd voor
2020 niet verhoogd. In 2022 wordt de afdracht verhoogd naar € 37,50.
Provinciale VVP in Zuid-Holland
Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk voor de VVP in Zuid-Holland om de
Algemene Ledenvergadering en de ontmoetingszondag te houden.
VVH te Hillegersberg / Bergkapelgroep
Naast het bezoekwerk organiseert ds. Kwant ook kringen, vooral de Filmkring trekt ook
personen buiten de Bergkapelgroep aan.
Op de laatste vrijdag van de maand is ds. Kwant aanwezig in de Fonteinkerk
van 10.00 tot 12.00 uur om elkaar te ontmoeten met koffie of thee. Deze bijeenkomsten
worden redelijk goed bezocht.
Helaas zijn diverse koffieochtenden niet gehouden vanwege het coronavirus.
De halftwaalfdiensten op de derde zondag van de maand in de Hillegondakerk werden goed
bezocht door de leden van de Bergkapelgroep. Door het coronavirus was de laatste
halftwaalfdienst op 16 februari 2020.

