WP Goes

Een terugbilk op 2017
•

Aantal (gast) leden en begunstigers

Op 1 januari 2017 zijn de volgende getallen voor wat betreft het aantal (gast) leden
en begunstigers van toepassing:
•
•
•

Leden
Gastleden
Begunstiger

16
3
1

Algemene ledenvergadering 8 mei 2016
Op 14 maart ‘17 is de gebruikelijke jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Het is
goed om vast te stellen dat slechts 5 leden/gastleden niet om diverse redenen niet
aanwezig waren. Voor het bestuur van groot belang, omdat het gezien kan worden
als het tonen van belangstelling voor het vele werk dat door het bestuur gedaan
moeten worden voor een op zich kleine vereniging.
Belangrijk aandachtspunt op deze vergadering was de continuïteit van het bestuu
r.
Wil Ruster was aftredend. Voorstel van het bestuur om Wil her te benoemen werd
met algemene instemming aangenomen.
Belangrijk besluit van de vergadering was het vaststellen van een richtlijn voor
contributie voor het jaar 2017; richtlijn is een bedrag van € 110,- per lid/gast lid
met
de aanvullende opmerking dat een ieder Vrij IS 1fl de keuze van het te betalen
bedrag.
Het voorstel dat leden die ook landelijk VVP lid wensen te zijn zelf het bedrag
aan
contributie betalen, kreeg ook de instemming van de vergadering. De afdracht van
deze contributie vindt plaats via WP Goes. Daar kan bij worden opgemerkt
dat het
ieders Vrije keuze is. Het bedrag wordt overgemaakt, zodra het door de
penningmeester is ontvangen. Het staat los van de bijdrage die als contributie
aan de
vereniging WP Goes wordt betaald.
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•

Pastoraat

In de ledenvergadering van 14 maart 2017 deelde Onze pastor Annelies Breugem
mee dat zij de werkzaamheden voor WP Goes gaat beëindigen. In een dienst op 13
augustus zal zij afscheid nemen.
De ledenvergadering is van mening dat gezocht dient te worden naar een vervanger.
Aan het bestuur het verzoek om op zoek te gaan naar een vervanger. In eerste
instantie zal een oproep worden geplaatst in de kerkbladen. Qua procedure wordt
afgesproken dat in eerste instantie een keuze zal worden gemaakt uit de reacties.
Vervolgens zullen gesprekken worden gehouden, waarbij het bestuur zich laat
ondersteunen door een drietal leden. Het bestuur maakt daarna een definitieve
keuze.
Het is bijzonder verheugend om in dit jaarverslag van 2017 te kunnen vermelden dat
de hele procedure positief is verlopen en dat Digna van Liere de taak van pastoor
van WF Goes op zich heeft genomen.
•

Diensten/vieringen

e
e
Elke 2
en 4
zondag van de maand is er een kerkdienst in de Doopsgezinde Kerk
e
aan de Westwal. De WP is verantwoordelijk voor de dienst op de 2
zondag van de
maand.
Onze pastor Annelies Breugem verzorgde de volgende diensten:
• Nieuwjaarsdienst op 8 januari;
• De dienst op 9 april; Paimzondag;
• Haar afscheidsdienst op 13 augustus. Te noemen valt dat Adri Karman tijdens
deze dienst met zijn orgelspel de muzikale begeleiding verzorgde.
Annelies had ook de kerstdienst moeten verzorgen, maar door haar afscheid kon zij
hier niet aan voldoen. Conny Jebbink heeft er zorg voor gedragen dat Egbert Rooze
deze vacature op inspirerende wijze heeft ingevuld.
Een punt van zorg is altijd weer het vinden van een organist/pianist die de diensten
muzikaal kan ondersteunen. Vastgesteld kan worden dat we op dit moment een
beroep kunnen doen op voldoende pianisten/organisten om de twee wekelijkse
diensten muzikaal te ondersteunen.

•

Communicatie met de leden

De “Actuele informatie WF Goes” informeerde (gast) leden en begunstigers, maar
ook vele anderen uit onze gemeenschap over het wel en wee van de WF. Verder
droeg daar aan bij de twee wekelijkste zondagsbrief.
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•

Belangrijk om te noemen

Het is goed om een aantal zaken uit het afgelopen jaar 2016 te noemen, waaraan

(gast) leden en andere vrijwilligers zijn of haar steentje hebben bijgedragen:
•
•
•
•
•
•

•

De adventsworkshop op 12 december. Onder leiding van Cor de Groot werd
door de deelnemers een kerstg roep gemaakt;
Bijzondere dienst van 8 oktober waarin Theo en Anneke Schelhaas stil
stonden bij hun 50 jarig huwelijk;;
Het afscheid van Annelies Breugem en het verwelkomen van Digna Van Liere
als pastor op 13 augustus;
De picknick op 17juni;
Passiedienst van 9 april;
5 april een maaltijd, met aansluitend de film over het leven van Dietrich
Bon hoeffer
Het kerkbestuur

Ook in 2017 heeft het Kerkbestuur diverse malen vergaderd. Daarbij gaat het om de
gezamenlijkheid van de dagelijkse gang van zaken van de beide kleine
gemeenschapper, DO en WP. In de “Actuele Informatie WP Goes” zijn steeds de
belang rijkste bespreekpunten weergegeven.
Tenslotte:
Het is een kleine groep van mensen die het gedachtengoed van de WP willen
uitdragen. Het is dan ook de moeite waard om er ons gezamenlijk voor in te zetten.

Goes, 20 maart ‘18
Jaap Ruster, voorzitter Stichting WP Goes
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