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JAARVERSLAG  2019. 
Het bestuur bestaat uit: 
De heer Wim van Waveren Hogervorst  voorzitter 
Mevr. Nel Bohré     secretaris 
De heer Hans Berkhoff    penningmeester 
Mevr. Riek Jaarsma – de Haan   notulist 
Mevr. Gea Logtenberg. 
Op 1 jan. 2019 telde onze vereniging 78 leden/begunstigers op 31dec. waren dit  er 79. 
De voorganger is mevr. Marianne Visch-de Bruin, zij is aangesteld voor één dagdeel per week. 
Maar zij werkt veel meer !! Waar wij erg blij mee zijn !! 
Heel sneu was het , dat zij door een val, niet van haar welverdiende vakantie kon genieten 
In de diensten spelen 3 organisten/pianisten. 
Jan van Garderen, Wim v.Waveren H. en Mart Lookman. 
Jan van Garderen is de coördinator. 
 
Manda v.d.Wal en Jan van Garderen  zorgen dat er iedere dienst een voorganger is. 
Mevr. Joke Regterschot – v. Gortel zorgt voor een schone kerk en Dik Jacobs zet de verwarming op 
tijd aan. 
Er zijn dit jaar  26   diensten geweest. 
In 9  vieringen ging onze eigen voorganger voor. 
 
Ook dit jaar waren er weer enkele speciale diensten: 

- In januari was er een kanselruildienst; pastor Wim Vroom  ging bij ons voor. 
- 3  Vesperdiensten in de Stille Week 
- De Hagepreek in de bostuin  bij de fam. Konijnenberg 
- Op Goede Vrijdag luisterden we naar de Johannes Passion van Bach 
- In de Allerzielendienst herdachten we : Gerdine Keur-van Sliedrecht Lenie Siebbeles-van 

Gorkum en Aaltje Kiezebrink-van Essen. 
 
Bij bijzondere diensten  maken Riek Jaarsma en Leni Wittekoek een symbolisch bloemstuk 
In de Paastijd was het thema: “Een nieuw begin” 
In de Adventstijd: “Een nieuwe wereld” 
 
Naast de vieringen op zondag waren er ook nog andere  bijeenkomsten,waarbij we elkaar konden 
ontmoeten:  
*Twee ledenvergaderingen. 
In de voorjaarsvergadering sprak Hans over energie besparende mogelijkheden van het gebouw, 
De investeringen zijn erg hoog en eigenlijk niet rendabel 
Na het zakelijke gedeelde liet Wim ons zingen en vertelde hij een verhaal. 
De najaarsvergadering verliep  heel rustig  en na de pauze stond  onderling contact centraal. 
*Op witte donderdag was er een broodmaaltijd 
*Het uitstapje ging naar de Achterhoek, we bezochten de wijngaard “Um d’n olden Smid” 
Mede dankzij het mooie weer en de mooie tuin was het een geslaagde dag.  
De organisatie was in handen van Herman Jaarsma en Wim van Waveren. 
*Op 4e advent was er een Kerstinstuif. 
Met zang / gedichten/verhalen  en lekkere hapjes was dit een gezellige bijeenkomst 
*De commissie lezingen/films o.l.v. Theo Somsen heeft weer voor een mooi programma gezorgd. 
Er zijn 4 films vertoond, met de nieuwe beamer op een groot scherm. 
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De belangstelling is erg goed 
*Er  waren 6 lezingen 
Heel je eigen wonden ( Jung)   Herma v.d. Weide 
Advita Vedante en Christendom   drs. Rinus van Warven 
Esther (vertelvoorstelling)    Pauline Seebregts 
Spinoza      ds. Foeke Knoppers 
Het majestueuse Heelal 
 “Sterrenstof zijt gij”    dr. Margot  Brouwer 
A Christmas Carol (vertelling)   Marinus de Oudsten 
 
*Er waren 3 koffiemorgens 
Troostmuziek     Theo Somsen 
De kracht van verhalen    Marianne Visch-de Bruin 
Vogelzang      Wim van Waveren Hogervorst 
 
*In de herfst hebben we een cursus “Vrij zinnig omgaan met de Bijbel”gevolgd o.l.v. Marianne Visch 
*In dit jaar zijn 4 boekenmarkten georganiseerd. 
Vooral die op Hemelvaartsdag was bijzonder.De meeste boeken stonden op het balkon, en alle 
boeken kostten €1,-- 
 
Op 8 maart heeft de voorzitter de intentieverklaring”Epe, een dementievriendelijke gemeente” 
namens onze geloofsgemeenschap getekend. 
 
Marianne Visch en Egbert Koops zijn uit het bestuur  van VVP Oost Nederland gestapt. 
Tijdens de bijeenkomst in Apeldoorn heeft Egbert de erespeld van de VVH gekregen. 
Nel Bohré heeft de afdeling vertegenwoordigd op de landelijke ontmoetingsdag te Amersfoort.  
De contacten met de plaatselijke kerken lopen voornamelijk via de voorgangers. 
In het Vaassens Weekblad staat wekelijks een column van één van de plaatselijke predikanten.  
Wij publiceren ook in “Klankbord”, het maandblad van de Grote Kerk te Epe. 
Voor actueel nieuws kunt u ook onze website bekijken. 
 
We kennen 3 commissies te weten: 
Het pastoraal team  
De commissie lezingen/film 
De commissie vieringen 
 
Het bestuur bedankt iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, om er ook weer een goed 
verenigingsjaar van te maken.  
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