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Jaarverslag  

Van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Goes 

Impressies uit 2021 

 

Inleiding  

Ook dit kalenderjaar kon de geplande start met een Nieuwjaarsdienst op 

zondag 10 januari door corona niet doorgaan. We moesten het doen met een 

digitale opname van onze pastor Harm ten Klooster; een ontdekkingsreis in de 

onbekende jaren van Jezus. De hoop dat de diensten op korte termijn weer 

gehouden konden worden, was ijdele hoop want tot en met 14 maart kwamen 

de diensten te vervallen. Jan Nienhuis de voorganger van de dienst van 24 

januari stuurde een groet van uit de Johanneskerk in Amersfoort: “Wees 

hoopvol, de vaccinaties zijn begonnen, het eind is in zicht!” 

“Ga met God en hij zal met ons zijn, 

Tot wij weer elkaar ontmoeten 

En in zijn Naam elkaar begroeten” 

“Het gaat u wel, tot ziens!” 

 

Aantal leden 
Op 1 januari 2021 telde de vereniging 17 leden. Vermeldenswaardig is zeer 
zeker dat de VVP (voorheen VVH) in 2021 100 jaar bestond.  
We constateerden 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. Na een persoonlijke benadering van deze 
belangstellende staat de teller nu op 16 sympathisanten.  
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Algemene ledenvergadering 
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 28 september. Het 
bijzondere aan deze vergadering was dat door de noodzakelijke annulering 
door Corona van de ALV in 2020 de vergaderstukken van 2019 aan de orde 
dienden te komen ter vaststelling. 
Het bestuur bestond in 2021 uit: 

 Jaap Ruster, voorzitter; 

 Wil Ruster, secretaris; 

 Jeroen Jebbink, penningmeester. 
 

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- 2022 
- Organisatie rondom diensten en bijzondere diensten; 
- Elkaar informeren over pastorale zorg; 
- Activiteiten plannen; 
- Zorg rondom sympathisanten. Onze penningmeester Jeroen Jebbink 

verzorgt de financiële verantwoording; 
- Afstemming communicatie. 

Jaap Ruster heeft in 2021 de vergaderingen van het kerkbestuur voorgezeten. 
De Inkomsten van de sympathisanten/activiteiten valt onder 
verantwoordelijkheid van het Kerkbestuur. 
Een kort verslag van de vergaderingen wordt opgenomen in “Zinvol Goes” en 

het kerkblad “Samen op weg” 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 aan de orde zijn gesteld. In de ALV van 28 september zijn ze besproken 
met de leden van de VVP. De voorstellen moeten nog nader worden 
uitgewerkt. Daarbij de opmerking dat wanneer er sprake is van delegeren van 
bevoegdheden tot te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst, dat het ter 
goedkeuring aan de leden dient te worden voorgelegd.  
De informatievoorziening is zo veel als mogelijk op elkaar afgestemd. 
Een van de punten die aan de orde kwam, was op welke wijze je gezamenlijk 
naar buiten treedt. De aanwezige leden werd verzocht om een keuze te maken 
uit een aantal ideeën. In de daaropvolgende vergadering van het kerkbestuur is 
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op grond van de meeste voorkeuren, de keuze gemaakt om vanaf heden 
gezamenlijk naar buiten te treden met de aanduiding “Doopsgezinde en 
Vrijzinnige Protestanten Goes”.  
 

Pastoraat 
Onze pastor Harm ten Klooster was ook door corona beperkt in het invulling 
geven van het pastoraal zoals hij dat voor ogen had. Bezoeken van de leden 
was eerst weer mogelijk na het opheffen van de lockdown en het versoepelen 
van de maatregelen. Zoveel als mogelijk heeft hij telefonisch in de lockdown 
periode contact gezocht met de leden. 
 

Diensten en vieringen 
Helaas moest het Kerkbestuur het besluit nemen dat alle diensten in april 
kwamen te vervallen. Dat betekende dat de diensten in de Paascyclus ook 
kwamen te vervallen. Vervolgens zijn ook in mei geen fysieke diensten in het 
kerkgebouw gehouden. Digitaal via een zondagsgroet werd invulling gegeven 
aan de “diensten” 
De eerste dienst na de lockdown was een openluchtdienst in de tuin van Truus 
en Joop Westplate. De “weergoden” waren ons goed gezind en kon de dienst 
onder leiding van Jan Meeusen en met de muzikale medewerking van Olga 
doorgaan. Het heeft velen goed gedaan na zo’n lange periode de twee 
wekelijkse diensten te moeten missen. 
De eerste fysieke dienst in het kerkgebouw was op 27 juni met als voorganger 
Christien Duhoux. Vanzelfsprekend nog met de beperkingen van het aantal 
bezoekers, niet zingen, geen koffie-/theedrinken na de dienst. 
Met alle beperkingen konden weer diensten in het kerkgebouw gehouden 
worden. Niet voor lange tijd want de geplande dienst op de 1ste advent, 
voorbereid door Anneke Schelhaas, kon helaas niet doorgaan. 
Zondag 25 december was er de Kerstdienst. Ook dit werd een digitale dienst. 
We moesten het doen met een beeld van de kerststal en de kertboom. Pastor 
Harm ten Klooster nam ons mee in de “Zoektocht naar het licht van Gods 
vrienden”. 
 

Activiteiten 
Een keuze uit activiteiten die in 2021 plaatsvonden: 

- 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. 

- De Bijbeltafel werd begin van het jaar digitaal voortgezet. Later in het 
jaar wordt het weer normale fysieke bijeenkomsten. 
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- Actie Valentijnsdag. Een idee van Agnes Huisman. Je ontving een naam 
en het verzoek om een kaartje of brief naar hem/haar te sturen. De actie 
was hartverwarmend. 

- Op woensdag 10 maart werd burgemeester Margot Mulder een petitie 
aangeboden in het kader van “Aktie voor vluchtelingen in Griekenland”. 
Joop van Ruler was mede-initiatiefnemer. 

- Veel aandacht was er besteed aan de paasgroet door Truus en Caty. Met 
bloembolletjes; “een begin van nieuw leven, passend bij Pasen. 

- Op 7 april bevestigde Piet de Feijter het bordje “Groene Kerk” naast de 
voordeur aan de muur. 

- 4 september startte op 13.00 uur een excursie naar het Vrouweputje in 
Baarsdorp. 

- “Zingen in verbondenheid” werd op 5 woensdag in oktober/november 
weer verzorgd door Nico Dekkers. Op 7 november werd de Taizé-viering 
in Kloetinge muzikaal ondersteund door de groep. 

- Harm ten Klooster verzorgde twee workshops over Franciscus van Assisi. 
- De Adventsmiddag werd door Leuny en Harm verzorgd op donderdag 16 

november. 
- Ook dit jaar was er weer de Kerstgroet. “Wat betekent Kerst voor u?” 

 

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

Mei 2022 
 
Jaap Ruster, voorzitter VVP Goes   

 
 
 
 

 

 

   

 


