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VVP afd Winschoten / Scheemda ego. Jaarverslag 2017

Het bestuur heeft in 2017 bestaan uit: dhr. G. Sloots; dhr. G .Bosklopper,

secretaris; mevr. A van Calker, penningmeester; mevr. M. van Delden,

voorzitter en mevr. S. Schotsman.

Bestuursvergaderingen zijn gehouden op:3O jan., 27 maart, 12 juni, 1

september, 31 oktober 2017

Overleden: . Mevr. Venema

Ledental 24, uitgeschreven/bedankt als lid: dhr. W. Geuken,

als nieuw lid ingeschreven: mevr. E. Carsouw en mevr. L. Edzes Koerts

Activiteiten:
*Maandelijks bijdrage aan kerkjournaal van PKN gem. Winschoten/

Oldambt met pagina: VVP nieuws.
* 27 januari: afscheid van ds. 3. Hilverda. Een aantal leden was

aanwezig, op de afscheidsreceptie en op de zondag aansluitend 29 jan.

waren ook enkele leden aanwezig bij zijn afscheidsdienst. We boden hem

een cadeau namens de VVP aan.
*25 febr. : Muziektheater, we sluiten aan bij het programma van Over

de Brug en stellen leden in de gelegenheid hieraan zonder kosten mee te

doen: Het zit niet , het zingt! Een leuke avond.
*Op 11 maart keken en luisterden we naar een lezing over Hendrik

Werkman & de Blauwe Schuit in de Marktpleinkerk: Een achttal

personen heeft deelgenomen(weer gesponsord door onze afdeling) aan de

Werkman-lezing door ds. B.v.d.Woude. Het was een zeer boeiend en

plezierig geheel: de toelichting op Werkman en de Chassidische legenden

en de lunch halverwege. Voor herhaling vatbaar!
*Bijeenkomst op 13 maart j.I.: Machteld vertelt over hun prachtige

reis naar Togo en hun bezoek aan het project van de stichting Tomoka

support.
*Qp 10 april vond de jaarvergadering plaats. Gezinus Sloots treedt af als

voorzitter, maar blijft in het bestuur. Voorgesteld wordt om Machteld van

Delden tot voorzitter te benoemen. Voorafgaand aan het officiële gedeelte

hadden we gezellig een gezamenlijke broodmaaltijd. Tijdens deze

vergadering werden Annie en Gezinus in het zonnetje gezet daar zij ieder

meer dan 40 jaren bestuurswerk achter zich hebben liggen. Er was een
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taart met de foto van hun beiden. Namens de provincie kwamen dhr. Ate
Trox den Ds. Immink en boden hen de ere-speld van de VVP aan.
*13 april Witte Donderdag: een alternatieve viering o.l.v. Simone van
der laan, deze avond wordt door een aantal leden samen met Simone
voorbereid.
*25 mei gingen we op pad naar Bellingwolde. We bezochten de
Magnuskerk en kregen daar uitleg én een mini-orgelconcert . Ook bekeken
we het museum Oude Wolden , en dronken daar een kopje thee. Het was
een mooie en gezellige middag.
*3 sept.: Buitendag was in Hellum. We waren met 7 personen
aanwezig.
*11 okt.: samen eten in het Rosarium, we begonnen om 17.00 uur met
een welkomstdrankje, daarna volgde een heerlijk 3-gangendiner. Het was
een heel gezellige avond.
*13 nov. Op deze avond vertelde Ds. van der Woude over Luther en
Cranach. Een interessant onderwerp gebracht door een bevlogen spreker!
Natuurlijk met mooie beelden.
*18 dec. Kerstviering. Dit jaar was het een andere viering met hulp
van Simone van der Laan, bestuursleden en onze trouwe begeleider Bert
Smit. Het thema was: wek mijn zachtheid weer. Het was een mooie
avond, met na afloop natuurlijk weer een hapje en een drankje!
Wat deden we nog meer.
We besloten tot aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie in de
Torenkerk te Scheemda. De oude was aan vervanging toe. Kosten €1449,-
Na de zomer werd deze in gebruik genomen.
Afgevaardigden van onze vereniging bezochten in 2017 2x de algemene
ledenvergadering van de Provinciale VVP te Haren, resp. op 22 mei en in
november. Er was een extra ledenvergadering op 24 april, n.a.v. het
vertrek van ds. Immink en Simone van der Laan. 4 personen gingen naar
het afscheid van ds. Immink in het Witte Kerkje te Haren.
Tussendoor bezochten nog enkele leden op 5 nov. de landelijke dag in

Amersfoort. Het thema van deze mooie dag was: Ontdekking van de

hemel.

Gespreksgroep: De gespreksgroep onder leiding van Simone van der
Laan is in 2017 7 keer bij elkaar geweest. Soms wordt er een (deel uit
een) boek of een film besproken, soms komen we tot een onderwerpen
via een spel. Afgelopen jaar was het onderwerp “bijbelse vrouwen”.

Kerkdiensten Scheemda: Elke laatste zondag van de maand is er een

kerkdienst in de Torenstraatkerk te Scheemda. Gedurende 2017 zijn er 12

diensten georganiseerd, 11 diensten op zondag en één op witte

donderdag. Het aantal bezoekers in het afgelopen jaar lag rond de 12-18.

Jaarverslag goedgekeurd op 16 april 2018:

Voorzitter: Secretaris:
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