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Jaarverslag  

Van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Goes 

Impressies uit 2020 

Inleiding. 

In dit jaar blikken we terug op  een bijzonder jaar vanwege Corona. Ik zou haast zeggen met horten 
en stoten. We starten in januari zoals gebruikelijk met onze diensten, activiteiten en vergaderingen. 
Vanaf half maart de loc down, dan voorzichtig weer samenkomen vanaf 12 juli, totdat de kerk weer 
op slot gaat vlak voor de kerstdienst. 
Dat betekende echter niet, dat er niets gebeurde tijdens de loc down in onze gemeenschap. We 
bleven verbonden met elkaar. 
 

Aantal leden 
Op 1 januari 2020 telde de vereniging 15 leden en 3 gastleden. In 2020 is ons lid Jan Ellerman 
overleden.  
We constateren dat onze diensten bezocht worden door belangstellenden, die zich niet 
direct willen binden. 
Ook zijn er mensen, die niet willen kiezen voor VVP of Doopsgezind, maar wel financieel 
willen bijdragen en hun steentje bijdragen wat fysieke inzet betreft. Zij zijn sympathisant 
geworden. Er zijn 11 sympathisanten.  

 
Algemene ledenvergadering 
De ALV d.d. 10 maart 2020 werd een paar dagen hiervoor gecanceld vanwege de dreiging 
van de Corona pandemie. De uitstel naar het najaar is ook niet doorgegaan. 
Het VVP bestuur, bestaande uit voorzitter Jaap Ruster, penningmeester Jeroen Jebbink en 
secretaris Wil Ruster, hebben hun werkzaamheden naar eer en geweten uitgevoerd. 
Verantwoording komt in 2021. 
6 juli extra ledenvergadering was extra ingelast om kennis te maken met onze nieuwe 
pastor. 

 
Samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Goes 
Het VVP bestuur en de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente vormen samen het 
Kerkbestuur op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Het Kerkbestuur geeft uitvoering 
aan de dagelijkse praktische zaken van met elkaar kerkgemeenschap zijn, zoals: 

- Uitvoering van ons beleidsplan DO/VVP 2018- 2021; 
- Organisatie rondom diensten en bijzondere diensten; 
- Elkaar informeren over pastorale zorg; 
- Activiteiten plannen; 
- Zorg rondom sympathisanten. Onze penningmeester Jeroen Jebbink verzorgt de 

financiële verantwoording; 
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- Afstemming communicatie. 
Jaap Ruster heeft in 2020 de vergaderingen van het kerkbestuur voorgezeten. De Inkomsten 
van de sympathisanten valt onder verantwoordelijkheid van het Kerkbestuur. 
Een kort verslag van de vergaderingen wordt opgenomen in Zinvol Goes en het kerkblad van 
de PKN Goes.  
Om de samenwerking nog verder uit te bouwen, was  in 2019 de Commissie Toekomst 
gevormd. Zij hadden een 5-tal voorstellen geformuleerd, die in beide ALV’s op 10 maart ’20 
op de agenda stonden. De uitwerking van de voorstellen stagneert, omdat het VVP bestuur 
en de Doopsgezinde kerkenraad de instemming van haar leden nodig heeft voor de 
uitvoering. De informatievoorziening is al wel op elkaar afgestemd. 

 
Pastoraat 
Per 1 januari 2020 heeft onze pastor Digna van Liere haar werkzaamheden voor onze VVP 
gemeenschap beëindigd. 
Gelukkig hebben wij een nieuwe pastor bereid gevonden: Harm ten Klooster. Op dat 
moment verbonden als docent aan het Scalda college, waar hij nog 1 schooljaar aan 
verbonden is. Met ingang van 1 september heeft hij zijn werkzaamheden als pastor 
opgepakt.  

 
Diensten/Vieringen 
Naast de Hoogtijdagen organiseerde het kerkbestuur 2 diensten per maand. 
De 2e zondag van de maand is georganiseerd door de VVP 
De 4e zondag van de maand door de Doopsgezinde gemeente. Daarnaast zijn er ook eigen 
diensten voorbereid en uitgevoerd. 
Vanaf 22 maart werden de diensten in de kerk gecanceld. Vanaf deze datum verzorgde ds. 
Leuny de Kam de zondagsgroeten. Naar gelang de tijd vorderde werden deze 
zondagsgroeten op You tube steeds meer uitgebouwd, waarbij allerlei creatieve ideeën 
vorm kregen. Soms in de kerk, maar ook op andere locaties opgenomen. De 
Palmpasendienst, voorbereid door een paar leden, werd ook omgezet in een zondagsgroet. 
Ds. Egbert Rooze, die met Pasen zou voorgaan, is kort daarna overleden. Hij was een geliefde 
voorganger in onze gemeenschap. 
Met Hemelvaart kregen we zelfs onverwachts ook een groet: “Happy Hemelvaartsdag” met 
mooie beelden en muziek. 
Hierbij een aantal bijzondere diensten: 

• 12 juli onze eerste dienst weer samen, nu in de openlucht! In de grote tuin van één 
van onze leden. Mat zang en gitaar van Olga Tkacenko. We hadden geluk, het was 
prachtig weer en een mooie opkomst.  

• 26 juli weer voor het eerst in de kerk, waarin maximaal 21 mensen welkom zijn. 
Aanmelden verplicht. Voor mensen die nog niet naar de kerk komen, wordt de 
zondagsgroet in een zogenaamde lightversie verstuurd. 

• 27 september Vredesdienst met als voorganger dhr. Nico Dekkers met als thema 
“Vrede verbindt verschil”. Als symbool van de vrede kregen we een roos mee, een 
roos, die zijn geur verspreidt 

• 9 november een dienst met gospelsongs en spirituals. We mochten niet meezingen, 
maar wel mee bewegen! 

• 22 november gedachtenisdienst o.l.v. onze pastor Harm ten Klooster. 
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• 29 november een eigen dienst met Anneke Schelhaas. Een bijzondere kijk op 1e 
advent met het boek Job. 

• 25 december. En ja…, toen werd het Kerst! De kerststal ingericht, de kerstboom 
opgetuigd… en de kerkdeur bleef dicht! De 2e loc down! Gelukkig was de kerk niet 
voor niets in kerstsfeer gebracht. Ds. Leuny de Kam maakte daar een mooie 
zondagsgroet; zij ging één voor één in gesprek ging met de kerstfiguren. 

 
Activiteiten 

- Doorlopende actie voor de Voedselbank. Bij elke dienst kunnen kerkbezoekers jam 
kopen of een gift doen in de spaarpot. Ook wordt er in natura geleverd aan de 
voedselbank zoals peren of walnoten 

- Bijbeltafel, een serie gestart rondom het boek Openbaring op 9 febr., afgebroken 
vanwege Corona  

- Gelegenheidskoor “Zingen in Verbondenheid”: Op weg naar de Taizé-viering in 
Kloetinge. Wel fijn gezongen in februari en maart, niet mogelijk in de Taizé-viering. 

- Contactcirkel “Omzien naar elkaar” georganiseerd, een soort telefooncirkel voor wie 
mee wil doen.  

- Een aantal mensen in onze gemeenschap heeft groeten met een verrassing bedacht. 
Zoals de Paasgroet, Pinkstergroet, Herfstgroet en Kerstgroet. Deze groeten werden 
door anderen aan huis bezorgd. Zo was er even contact en tijd voor een praatje. 

- Het naaien van comforters (= lappendekens) en tasjes. De tasjes werden gevuld met 
schoolspullen/toiletartikelen of naaispullen. En werden gebracht naar Syrische 
vluchtelingenkampen in Jordanië. De actie is opgezet door Doopsgezind Wereldwerk. 

- Actie “Zwaaien maar”. In deze tijd kunnen we elkaar geen hand meer geven, maar we 
kunnen wel zwaaien naar elkaar! Een aantal fotografen ging op pad naar betrokken 
mensen van onze gemeenschap en zette hen al zwaaiend op de foto. Van al die foto’s 
werd een prachtig fotoalbum gemaakt. Wat een mooie vrolijke ontmoetingen 
leverde dat op! 

 
Communicatie met de leden 
De schriftelijke communicatie met de leden van de VVP , van de Doopsgezinde gemeente en 
sympathisanten verloopt door middel van een digitale nieuwsbrief met de naam “Zinvol 
Goes”. Voor de mensen zonder mail wordt deze uitgeprint en rondgebracht. Ook andere 
belangstellenden ontvangen deze brief op verzoek. 
 

 
Januari 2021 

Wil Ruster, 
Secretaris VVP Goes 


