
 

Jaarverslag secretariaat  2019     VVP afdeling Winschoten—Scheemda e.o  

 

Op de jaarvergadering in april vinden geen bestuurswisselingen plaats. Het bestuur bestaat 

uit Machteld van Delden, voorzitter, Sannie Schotsman secretaris, Annie van Calker, 

penningmeester en Gezinus Sloots vice-voorzitter. Er is een vacature. 

De tenaamstelling van de bankrekening is veranderd het is nu Vereniging Vrijzinnig 

Protestanten i.p.v. V.V. Hervormden de rest blijft gelijk. 

 

Het bestuur vergadert op 18 februari, 26 maart over de financiën, 20 mei en 23 september  

 

Op 13 mei gaat Machteld naar de Provinciale vergadering in Haren. Op de voortzetting 

daarvan i.v.m. de financiën in september en op de jaarvergadering op 19 november zijn we 

niet vertegenwoordigd. 

 

In 2019 worden 12 kerkdiensten gehouden waarvan de dienst in juli gezamenlijk is met de 

PKN gemeente Scheemda en de dienst op witte donderdag. In december is er geen dienst. 

Lineke Kok, Gerard bosklopper, Riek Elzerman en Trijnie Johannes organiseren deze 

diensten weer getrouw. Het bezoekers aantal neemt af.  

De pinksterdienst van de VVP Groningen was in de kerk van Noordbroek. 

 

Op 31 december 2019 zijn er 25 adressen in het ledenbestand. Er zijn geen mutaties anders 

dan een adreswijziging. 

 

De gespreksgroep waar nog 5 mensen actief aan mee doen o.l.v. Simone van der Laan praat 

over diverse onderwerpen. Ze komen 6 keer bij elkaar t.h.v. Lineke Kok. 

 

Het Mededelingenblad komt 6 maal uit, de redactie bestaat uit Lineke Kok, Gerard 

Bosklopper en Trijnie Johannes. Ze houden ons op de hoogte van alles wat er speelt binnen 

onze vereniging aangevuld met lezenswaardige artikelen en uittreksels van de diensten. 

Onze activiteiten worden ook opgenomen in het Kerkjournaal van de PKN Winschoten en 

in het kerkblad van de Woldkerken.  

 

Activiteiten :  

Op 4 februari vertelt iemand van de Stichting Pelgrimeren in Groningen over hun 

doelstelling en de uitwerking daarvan.  

4 Maart vertelt Machteld van Delden aan de hand van beelden over hun reis naar Armenië 

en Georgië.  

De jaarvergadering is op 8 april.  

Na de vakantie gaan we op 9 oktober gezamenlijk eten in het Rosarium.  

Op 11 november krijgen we een indringend verslag van de werkzaamheden van de ST. 

INLIA.  

De kerstavond wordt verzorgd door ds. van der Woude. Op het laatste moment ingevallen 

voor pastor Sven Standhardt van het Zeemanshuis in Delfzijl. 

De bijeenkomsten zijn gehouden in gebouw Irene. 

 

Het uitstapje op 15 mei brengt ons naar Kamp de Beetse, indrukwekkend hoeveel soorten 

mensen daar vrijwillig of gedwongen hebben gezeten. Na afloop genieten we op een zonnig 



terras van een lekkere aardbeiensorbet. 

 

Er gaat van ons dit jaar niemand naar de buitendag, evenmin naar de landelijke dag. 

 

Sannie Schotsman, secretaris  


