Verslag van de afd. Ameide-Tienhoven van de Vrijzinnigen Nederland.
Ameide, augustus 2017.

Hierbij doen wij u toekomen een verslag van wat er allemaal in 2016 binnen onze afdeling heeft
plaatsgevonden.
We hebben om de week een kerkdienst in een zaaltje van ons Dorpshuis.
Met 4 mei wordt er door de plaatselijke kerken een krans gelegd bij het oorlogsmonument in het
dorp. Ons bestuurslid Eddie v.d. Grijn heeft dit jaar de krans gedragen.
Er zijn weer creatieve koffieochtenden geweest bij bestuurslid thuis.
Ook de jaarvergadering is dit jaar voor het eerst bij Sieneke de Kruijk thuis gehouden, dit om de
onkosten te drukken.
We hebben als Vrijzinnigen meegeholpen met de inzameling van de plaatselijke voedselbank.
Samen met Zandrie Albada een begrafenis bijgewoond van een van onze leden, ook hebben we een
condoleance bezoek gebracht bij een overleden lid van de afdeling.
De jaarvergadering met 3 bestuursleden in Lunteren bezocht.
Gezamenlijk rond brengen van het blad Echo met Kerst en Pasen. Ook wordt er voor gezorgd dat er
een vermelding komt in een huis aan huis blad over de te houden kerkdiensten.
Na de eeuwigheidszondag wordt iedereen uitgenodigd om te blijven koffiedrinken na de dienst.
Met kerst worden er bij de leden eigen gemaakte kerstkaarten gebracht met een kleine attentie in de
vorm van kerstkransjes of iets van chocolade. Hierbij de uitnodiging voor de kerstdienst.
Wij gaan Paasliederen zingen op een plein en bij de verzorgingshuizen in het dorp met de
plaatselijke muziekvereniging. Dit wordt verzorgd door een groep kerkgangers.
We proberen als afdeling nog te blijven bestaan maar met een ledenaantal van 18 waarvan er veel
ouder zijn dan 70 jaar zal het zeer moeilijk worden. Ook financieel zal het haast niet meer op te
brengen zijn. Kosten voorganger, zaalhuur, organist etc. etc.
Hopende u hiermee van dienst te zijn verblijven wij met vriendelijke groet
Bestuur afd. Ameide-Tienhoven.

