
 

Vereniging Vrijzinnig Protestanten Goes 

Impressies uit 2018 

“Waar een kleine vereniging GROOT in kan zijn” 

In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2018. We maken een keuze uit zaken, 

gebeurtenissen die van belang zijn geweest in het afgelopen jaar. Daarbij is 

volledigheid niet het doel. 

 Aantal leden, gastleden en begunstigers 

Op 1 januari 2018 telde de Vereniging 16 leden, 3 gastleden en 1 begunstiger. We 

moeten constateren dat onze diensten bezocht worden door belangstellenden die 

zich niet direct willen binden aan een vereniging. Wel melden ze zich aan als 

“Sympathisant”, waardoor ook een zekere binding met onze gemeenschap is 

ontstaan. 

In 2018 is het lid Hans Lindhout overleden. Hans heeft in de tijd dat de Vereniging 

een dieptepunt meemaakte samen met Joke voor continuïteit gezorgd. We 

herdenken hem in dankbaarheid. 

 

 Algemene ledenvergadering op 23 maart 2018 

Het is goed om vast te stellen dat een groot aantal leden gehoor heeft gegeven aan 

de uitnodiging van het bestuur. Het bestuur acht dat van groot belang en ervaart het 

als een waardering voor het vele werk dat ook voor een kleine vereniging moet 

worden gedaan. Belangrijk is ook om te benoemen dat het voorstel van het bestuur 

om Jaap Ruster her te benoemen als voorzitter, met algemene stemmen werd 

aanvaard. 

In 2017 was enig misverstand over het besluit omtrent de afdracht voor het 

lidmaatschap van de landelijke VVP. In 2018 is conform het besluit dat het een keuze 

is van een lid om zowel plaatselijk als landelijk VVP lid te zijn gehandeld. Wanneer 

naast het plaatselijk lidmaatschap ook voor een landelijk lidmaatschap wordt 

gekozen, wordt naast de contributie € 35, - betaald, die vervolgens wordt 

overgemaakt naar de landelijke vereniging. 

 



 

Met instemming van de leden zijn de volgende beleidsplannen vastgesteld: 

- Beleidsplan “Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) Goes”, maart 

2018-2021; 

- “Gezamenlijk beleidsplan van Doopsgezinde Gemeente en VVP Goes” 2018-

2021. 

 

 Aandacht voor de financiën van de Vereniging 

 

Het financiële jaarverslag komt in een drietal documenten aan de orde. Zonder 

verder op details in te gaan is het goed om in dit algemene jaarverslag een aantal, 

dat van belang zijn voor de continuïteit van de Vereniging te benoemen: 

 De vrijwillige afdracht van de contributie blijft ruim achter bij wat is begroot; 

 Het eigen vermogen loopt door het benoemde in het vorige aandachtspunt 

sneller terug dan verwacht werd; 

 Het Bestuur vraagt zich af of een vrijwillige contributie niet te vrijblijvend is; al 

staat bijdrage naar draagkracht nog steeds hoog in het vaandel; 

 Het Bestuur is financieel verantwoordelijk, maar om dat te kunnen dragen 

moet wel uitgegaan kunnen worden van een aantal zekerheden. 

 

Een uiterste inspanning is gedaan om het gestolen geld terug te verkrijgen via de 

verzekering van de penningmeester. Vastgesteld kan worden dat zijn 

aansprakelijkheid in deze kwestie niet ontvankelijk is. Het bestuur heeft besluiten af 

te zien van verdere rechtsgang. 

 

 Pastoraat 

 

Onze pastor Digna van Liere heeft op haar eigen wijze invulling gegeven aan deze 

taak. Haar bevindingen en een terugblik op het afgelopen jaar komt aan de orde in 

de ledenvergadering van dinsdag 23 april a.s. 

Naast het verzorgen van de pastorale zorg van onze leden heeft zij ook haar inbreng 

in de organisatie van onze gemeenschap. 

 

 Diensten/Vieringen 

 

De VVP heeft op elke tweede zondag van de maand de verantwoording voor de 

zondagse dienst. In samenwerking met Guda van Sante heeft Conny Jebbink er voor 

zorg gedragen dat een gevarieerde groep van voorgangers leiding gaven aan de 

diensten. Onze eigen pastor ging voor in de Paasdienst en de gedachtenisdienst. 

De dienst op Palmzondag (Passiedienst) werd verzorgd door gemeenteleden. Een 

bijzondere dienst. 

Een zorg is altijd weer om voor de diensten een organist/pianist bereid te vinden om 

de muzikale begeleiding van de liederen op zich te nemen. Aanvulling van organisten 

is haast niet te realiseren. 



 

Aan de Paasdienst en de dienst van Jan Meeuwse verleende een gitarist zijn 

medewerking. In de dienst van Jan Meeuwse stond de Blues centraal. 

“Zingen in verbondenheid” werkte mee aan de Gedachtenisdienst. 

 

 Kerkbestuur 

Het Kerkbestuur werkt vanuit de samenwerkingsovereenkomst  tussen de 

Doopsgezinde Gemeente Goes en de VVP. Kortom het geeft uitvoering aan de 

dagelijkse praktische zaken van met elkaar kerkgemeenschap zijn. Zonder volledig te 

willen zijn een opsomming van zaken die tijdens de vergaderingen de revue hebben 

gepasseerd: 

- Beleidsplan DO – VVP 2018 2021; 

- Beleid formuleren rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG); 

- Organisatie rondom diensten en bijzondere diensten; 

- Pastorale aandacht; 

- Activiteiten organiseren en plannen; filmavond, bijbeltafel, maaltijden, picknick, 

Open monumenten dag, e.a.; 

- Zorg rondom sympathisanten; Jeroen Jebbink verzorgt de financiële 

verantwoording; 

- Afstemmen communicatie. 

In 2018 heeft Jaap Ruster de vergaderingen van het Kerkbestuur voorgezeten. Wil 

Ruster heeft de agenda verzorgd en coördineert de verslaglegging. De inkomsten 

van de sympathisanten valt onder verantwoordelijkheid van het Kerkbestuur. Zoals al 

vermeld wordt de administratie hiervan verzorgd door onze penningmeester Jeroen 

Jebbink. 

Een kort verslag van de vergaderingen wordt opgenomen in het kerkblad “Samen op 

weg” en “Over en Weer”. In de “Algemene Informatie VVP Goes” wordt het ook 

opgenomen. 

 

 Communicatie met de leden 

 

De schriftelijke communicatie met de leden verloopt door middel van een digitale 

nieuwsbrief met de naam “Algemene informatie VVP Goes”. Opgemerkt kan daarbij 

worden dat naast onze leden ook Do leden deze informatie op verzoek ontvangen. 

Ook het landelijk bureau van de VVP stelt het op prijs deze informatie te ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het bestuur van onze vereniging heeft in 2018 een aantal maal om de tafel gezeten 

om zaken te bespreken rondom het innemen van een standpunt. Veelal verloopt de 

communicatie telefonisch of per e-mail. Kost naar onze mening de minste tijd en is 

efficiënt. 

Verder overlegt het bestuur met regelmaat met onze pastor.  

 

Tenslotte: 

Het is een kleine groep van mensen die het gedachtengoed van de VVP willen 

uitdragen. Het is dan ook de moeite waard om er ons gezamenlijk voor in te zetten. 

 

 

 

  

 

Goes, 17 april 2019 

 

Jaap Ruster, voorzitter 

   

 

 


