
  

 

Jaarverslag secretariaat 2020 VVP afdeling Winschoten-Scheemda e.o. 

 

Het bestuur bestaat uit Machteld van Delden, voorzitter, Sannie Schotsman, secretaris, Annie van 

Calker, penningmeester en Gezinus Sloots, vice voorzitter. 

 

Het werd een vreemd en ongemakkelijk jaar 2020. Het Corona virus waarde rond. Veel kon en 

mocht geen doorgang vinden i.v.m. de noodzakelijke maatregelen die vanuit de regering ons werden 

opgelegd. Daardoor kon er ook geen jaarvergadering worden gehouden. Het jaarverslag 2019 is 

gepubliceerd in het Mededelingenblad. Daar zijn geen reacties op gekomen.   

 

Het bestuur vergadert op 27 januari. Daarna nog op 22 juni en 28 september maar er viel weinig te 

regelen en/of te organiseren. Mede omdat de kerkdiensten ook geen doorgang konden vinden was er 

zorg om de sociale contacten onderling. Twee maal zijn aan de leden een kaart verstuurd met een 

groet. 

 

Er zijn kerkdiensten gehouden op 26 januari, 22 februari en dan op 30 augustus, daarna lijkt het niet 

goed om door te gaan, mede vanwege zorgen om de vaak oudere bezoekers. De commissie bestaat  

uit Lineke Kok, Gerard Bosklopper, Riek Elzerman en Trijnie Johannes. Ook de pinksterdienst van 

de Provinciale VVP gaat niet door alsmede de Buitendag in september. 

 

Op 31 december hebben we 24 adressen op de ledenlijst. Mevr. Brouwer is overleden.  

 

De gespreksgroep komt op 13 januari en 24 februari bij elkaar bij Maarten en Sannie Schotsman.  In 

verband met een val van Simone en daarna de beperkende maatregelen omtrent het aantal personen 

dat men thuis mag ontvangen stopt het. Op 8 september is er nog een bijeenkomst, daarna gaat ook 

de gespreksgroep in lockdown. 

 

Het Mededelingenblad komt zes maal uit, de redactie bestaat uit Lineke Kok, Gerard Bosklopper en 

Trijnie Johannes. Verder verzorgt Machteld een pagina in het Kerkjournaal van de PKN Winschoten 

en staan er berichten over bijeenkomsten, kerkdiensten en gespreksgroep in het kerkblad van de 

Woldkerken. Dit verzorgt Erika Folkers.   

 

Op 17 februari komt Janet Bakker samen met ervaringsdeskundige ons vertellen over 

verschijningsvormen van, behandeling van en omgang als buitenstaander met autisme. Een volle 

zaal in gebouw Irene. Veel aanwezigen hebben verhalen over en belevenissen met autistische 

mensen. Zo wordt het een geanimeerde avond. 

Op 9 maart vertoont Jan Menzing ons 3D beelden,die we met een speciale bril kunnen bekijken. 

Veel natuuropnames en op verzoek uitleg over het hoe en wat van deze vorm van fotografie.  

Het geplande uitstapje naar Oude Schans gaat ook niet door. Ook na de zomer ligt alles stil.  

Voor de kerst verzorgen Machteld, Lineke en Sannie kerstattenties voor alle adressen en voor de 

organist Bert Smit en gespreksgroepleider Simone van der Laan.  Ze worden alle aan huis bezorgd. 

 

Ook de Provinciale vergaderingen zijn alle gecanceld. Wel stuurde men ons de wekelijkse 

overdenking van Greta Huis, die via de mail doorgestuurd is aan de leden. 

 

 

Sannie Schotsman, secretaris 

 


