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T ER U G B LIK  G EM EEN T EN   

Bath 

Bennekom 
De Vrije Evangelische Gemeente te Bennekom is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen in 

Jezus Christus. Er zijn momenteel ca. 250 leden en vrienden (volwassenen) die zich verbonden 

hebben aan de gemeente. Wat ook opvalt is de grote groep jeugdigen die hierbij hoort (zo’n 160). 

 

In onze zoektocht naar een nieuw gebouw nemen we deel aan het project “Kom Kennis Maken” 

waarbij verschillende organisaties samenwerken om meerwaarde te bieden aan Bennekom. Als 

locatie is gekozen voor het terrein aan de Edeseweg in Bennekom, dat is gekocht door de 

projectontwikkelaar Zenzo. Voor het concept is gekeken naar het project “Hart van Vathorst” in 

Amersfoort waar Zenzo bij is betrokken. 

Vanwege de Coronamaatregelen waarbij maximaal 30 personen de dienst mochten bezoeken, was 

het niet mogelijk om dit in ons gebouw aan de Margrietlaan te organiseren. We kregen toestemming 

van de projectontwikkelaar om het gebouw aan de Edeseweg hiervoor te gebruiken. Vanaf juni 

hebben we de diensten daarom in het nieuwe gebouw mogen houden. 

 

Op 27 september mochten we een feestelijk dienst beleven waarin ds. Jan Vos werd bevestigd in het 

ambt van predikant en hij tevens verbonden werd aan de VEG Bennekom. 

Het was een mooie dienst en daarmee ook een afsluiting van de periode van 2 jaar dat we geen 

eigen voorganger hadden. 

 

Hoewel er veel activiteiten maar deels of helemaal niet konden doorgaan vanwege de corona-

maatregelen, werd het geloofs- en gemeenteleven vooral vormgegeven door de zondagse en 

bijzondere diensten, de huis- en bijbelkringen en de vele actieve groepen: 

 

-  Kringenwerk: huiskringen, seniorencontact, de Vrouwen Bijbelstudie en de Alphacursus) 

- Kinder-, jeugd- en jongerenwerk (voor alle leeftijden zijn er clubs) 

- Communicatie (website en de communicatie over het gebouw, nieuwsbrief en 

verjaardagskaarten) 

- De zaken rondom en tijdens de diensten (bijv. de kosters, bloementeam en de muziek) 

- Het pastorale team (zoals bijv. jeugdpastoraat, ouderenpastoraat, ziekenpastoraat) 

- Algemeen: kerkenraad, diaconie, zending en financiën 

 

We zijn een gezegende en gastvrije gemeente en weten dat we dit mogen zijn uit genade. 

Aan Hem alle eer!  
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Beverwijk 

Bergum 
De VEG Bergum kan terugkijken op een bewogen, ongewoon, maar zegenrijk jaar. 

In 2020 zijn 5 leden van de gemeente ons ontvallen en dit brengt verdriet en zorgen met zich mee.  

Er waren binnen de Kerkenraad diverse wisselingen van de wacht dit jaar. We mochten een nieuw 

ouderling-echtpaar en een diaken begroeten, terwijl een andere diaken voor nog een termijn van 

vier jaar ging. Een grote zegen, dat de kerkenraad voltallig door mag gaan met het werk in de 

gemeente. 

 

Het leek een ‘normaal’ jaar te worden, tot in maart het tijdperk ‘corona’ begon. We kregen te maken 

met de ongewone situatie, dat alle activiteiten binnen de gemeente stopten, zelfs was er niet de 

zondagse eredienst! Gelukkig heeft een groot aantal vrijwilligers ervoor gezorgd, dat de onderlinge 

contacten bleven bestaan. Elke vrijdag werd de eredienst opgenomen, zodat alle leden deze op 

zondag konden volgen. Er kwam een VEG-app, waarin de gemeenteleden bemoedigende teksten en 

nieuws vanuit de gemeente te horen kreeg. Elke maand tussen twee maandbladen in kwam er een 

nieuwsbrief, die via de mail of persoonlijk bezorgd werd. De kerkenraad begon met een belronde 

onder de oudere leden, waarbij bleek, dat veel leden zelf ook telefonisch contact onderling 

onderhield. De traditionele viooltjesactie ging gewoon door. Deze keer werden ze op eerste Paasdag 

niet uitgedeeld door de zondagsschool na de dienst, maar werden ze bezorgd bij de leden thuis. Wat 

een fijne actie van de zondagsschool! Ook met Pinksteren was er een actie met een bemoedigende 

kaart voor alle leden. De diensten werden per 5 juli weer hervat met een maximaal aantal bezoekers 

van 30. Dit was een fijn gevoel om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten. Tijdens een bijzondere 

startzondag werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in het ambt. Ook de ouderenmiddagen 

werden weer hervat. De jaarvergadering werd dit jaar pas in oktober gehouden. Eeuwigheidszondag 

is dit jaar in twee sessies gehouden, zodat alle nabestaanden de gelegenheid zouden hebben om de 

dienst bij te wonen. 
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Dit jaar werden er 2 verschillende Bijbelstudies gehouden. De door corona afgebroken Bijbelstudie 

werd in oktober ingehaald. Onze gemeentelijk werker is aan het eind van het jaar weer begonnen 

met een gebedskring en er is een commissie gemeente opbouw van start gegaan. Tevens is onze 

gemeentelijk werker Froukje Wesseling begonnen met de opleiding voor erkenning binnen de Bond. 

De ouderen hebben kerst gevierd met een viering in een eigen bijeenkomst. Vlak hierna werden er 

weer strengere maatregelen genomen wegens corona, zodat de diensten weer digitaal uitgezonden 

moesten worden. Met Kerst hebben alle leden weer een kaart gekregen met hierbij een kaarsje ter 

bemoediging. De commissie van beheer en onderhoud heeft inmiddels stappen genomen om de 

diensten met beeld op te nemen, waarmee in december begonnen is. Tijdens de opnamen van de 

Kerstnachtdienst was er medewerking van een koperensemble. Hoe bijzonder is het dan, dat deze 

groep na de dienst buiten het ‘Ere zij God’ speelde!  

We kunnen terugzien op een zegenrijk jaar! 

 

Bussum 
Als gemeente zijn wij dankbaar voor het jaar 2020. 

 

Ondanks het coronavirus en de zondagen dat wij niet als gemeente konden samenkomen, hebben 

wij mooie diensten beleefd. Fijn was het dat wij al jaren via onze website/ KerkTV de diensten 

rechtstreeks uitzenden. Zo konden onze leden, en naar blijkt ook vele anderen, de zondagse diensten 

mee beleven. Zolang het was toegestaan werden de diensten ook daadwerkelijk bezocht door een 

redelijk vaste groep van rond de 25 personen. Dankbaar zijn wij ook dat voorgangers van elders in dit 

moeilijke jaar, toch bereid waren om in onze diensten voor te gaan. 

 

De crèche en de kinderdiensten zijn gestopt en ook koren die al waren uitgenodigd moesten worden 

afgezegd. Het Avondmaal werd wel gevierd vanuit de kerk en zodanig dat men thuis dit kon 

voorbereiden en meevieren. De opbrengst van de 2e collecte in deze diensten werd bestemd voor 

het Aljeco project in Tanzania. 

 

Zowel de voorjaars- als de najaar ledenvergadering hebben we moeten afzeggen. Voor de verkiezing 

van ambtsdragers werd een schriftelijke stemming gehouden en wij zijn heel dankbaar dat er twee 

mensen bereid zijn gevonden om de kerkenraad te komen versterken. Zowel in de 

voorjaarsledenvergadering als in het najaar hebben we van een kerkenraadslid afscheid genomen. 

 

Het dopen van nieuwgeborenen en het opdragen is uitgesteld tot in het nieuwe jaar. En helaas 

moest ook de viering van de startzondag worden afgeblazen. De eeuwigheidszondag in november is 

in kleine kring gevierd. Twee overledenen werden herdacht en daarbij waren ong. 30 mensen in de 

kerk aanwezig. Bij binnenkomst kon een lichtje worden aangestoken en bij aanvang van de dienst 

werd een blad met al deze lichtjes naar voren gedragen. 

 

Voor de kinderkerstviering werd een mooie oplossing gevonden. Er werden op diverse locaties bij 

kinderen/ mensen thuis filmpjes opgenomen en op 20 december werden deze getoond en in de kerk 

door ds. Petra Smit (als reporter) aan elkaar gepraat. Thuis kon iedereen dit spektakel meebeleven. 
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De Adventszangdienst en de ouderen kerstviering vonden geen doorgang. En ook de 

kerstnachtdienst op het Ravelijn bij Naarden moest worden geannuleerd. 

 

Toch was het een jaar om dankbaar voor te zijn. In de gemeente zijn geen ernstig zieke corona 

patiënten geweest. Er werd veel naar elkaar omgekeken en telefonische contacten onderhouden. En 

vol goede moed en wetend dat wij in Gods hand zijn, gaan wij het nieuwe jaar tegemoet. 

 

Dordrecht 
Het begon allemaal zo mooi.  

 

Ds. Han Cuperus accepteerde ons beroep en de bevestigingsdienst, geleid door onze oud-voorganger 

emeritus ds. Ed van den Berg-Strijker, was zo’n goed begin van het nieuwe jaar. Dit beroep 

verstevigde de goede samenwerking met onze Doopsgezinde broeders en zusters opnieuw in 

positieve zin. 

 

Ons ledental kwam van 57 op 58. Twee nieuwe leden kwamen met attestatie over van de thans 

opgeheven VEG Den Haag. Een jarenlang gastlidmaatschap is - na ontvangst van de attestatie van 

een andere geloofsgemeenschap - omgezet naar een lidmaatschap. Een lid zegde het lidmaatschap 

op. Helaas overleed in het begin van we dit jaar een van onze oudste leden. Zij leeft voort in onze 

herinneringen. 

 

We maakten plannen voor het nieuwe jaar en dan is daar plotseling Corona – Covid 19. Het nieuwe 

normaal i.e. op afstand 1.50 van elkaar leven, handen mogen niet meer geschud worden. Steeds 

meer stringente RIVM-restricties zorgden ervoor dat we slechts met een hele kleine gemeente op 

zondag bijeen mochten komen. En ook daar nog waren weer restricties aan verbonden. De 

voorjaarsledenvergadering moest gecanceld worden en werd najaarsvergadering. Gelukkig hebben 

we tijdens de zomerperiode toch nog diensten kunnen volgen, waarbij onze dank uitgaat naar de 

Remonstrantse gemeente Dordrecht, die geheel belangeloos elke week hun grote kerkzaal 

beschikbaar stelde. 

De start zondag 6 september werd anders dan we hadden gepland. Maar we mochten gelukkig nog. 

We mochten zelf niet meer zingen, maar we genoten van en zijn dankbaar voor ons 

gelegenheidskoor. 

 

Gelukkig wel weer de Oogstdienst nog gevierd met deelname aan de Schoenendoos actie, waaraan 

ook onze doopsgezinden vrienden hun support gaven. Ook mochten we nog in een mooie dienst 

onze overledenen herdenken.  

 

En dan komt de complete lockdown, avondklok en wat dies meer zij en mogen we helemaal niets 

meer. Bezoeken afleggen is er niet meer bij. Geen kerstlunch van het vrouwencontact, geen 

kerstdienst. 

 

Maar door elkaar te bellen - en niet te vergeten de Nieuwsbrief met o.a. de daarin opgenomen 

overdenkingen van voorgangers - bleven/ blijven we toch met elkaar verbonden. 

Al met al een jaar waar we met gemengde gevoelens op terugkijken. 
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Maar ook met gevoelens van dankbaarheid omdat we weten dat we ons gesteund mogen weten 

door de Almachtige. 

Elburg 

Goes 
Het jaar 2020 leek een heel gewoon jaar te worden, maar dat pakte anders uit. Net als andere 

gemeenten hebben we besluiten moeten nemen over de diensten.  

Aanvankelijk geen diensten, daarna aansluiten bij de onlinediensten van Yerseke, want we hebben 

momenteel geen eigen predikant en bovendien had Yerseke ook al beeld bij de diensten.  

Vanaf juni weer eigen diensten, nu met beeld en geluid. Wisselend met max. dertig of honderd 

bezoekers of alleen met ‘dienstdoend personeel’.  

Geen Avondmaalsviering, geen doop- en belijdenisdienst, geen koffiedrinken en helaas niet zingen. 

De onderlinge band in stand houden is een uitdaging. Zondagsschool, Vejo, gemeentegroeigroepen 

en andere geledingen zoeken hier een weg in. Digitale ontmoeting, kaarten sturen, bellen of met een 

aardigheidje bij anderen langsgaan.  

We kijken ook graag naar dat waar we dankbaar voor zijn. In de zomer konden we een 

openluchtdienst houden bij een gemeentelid met een hele grote tuin. Elkaar weer, op afstand, 

ontmoeten en heerlijk hardop zingen. De foyer achter de zaal is gerenoveerd en nodigt uit om samen 

te komen. We hopen dat het snel weer mogelijk is.  

Een mooie ontwikkeling is ook de oprichting van de stichting Goed Nieuws Goes. Deze stichting 

organiseert nu de activiteiten waarvan onze gemeente destijds initiatiefnemer is geweest, zoals de 

tweejaarlijkse lichtjestoer, de jaarlijkse openluchtdienst en nog meer. Maar liefst dertien 

kerkgenootschappen participeren in de stichting, bijna alle kerkgenootschappen van Goes. Dat 

resulteerde dit jaar al in een prachtige online Kerstdienst die door Omroep Zeeland is uitgezonden. 

Met één groot doel: iedereen in de stad laten weten dat er een God van liefde is die ieder nabij wil 

zijn, ook in een jaar met een pandemie.  
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Gorinchem 
In 2019 is het prachtige welkom bord op de voorgevel geplaatst, waarmee we aan de wijk laten zien 

wie we zijn en waar we voor staan. Dit konden we realiseren dankzij de gift van een geliefd 

gemeentelid. 

 
 

Introductie avond voor nieuwe mensen 7 april 

Bijzonder om te ontdekken dat we tijdens onze erediensten steeds weer nieuwe mensen mogen 

begroeten. Voor deze nieuwe mensen was er een introductieavond waarop we vertelden wat wij 

geloven, hoe wij gemeente willen zijn en wat Vrij Evangelisch inhoudt. Verder was er alle gelegenheid 

om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. 

 

Ontmoetingsavond Johnny Cash 1 februari 

Wat was het gezellig om elkaar te ontmoeten, te genieten van de 

heerlijke maaltijden en te luisteren naar persoonlijke verhalen. 

Wat een passie was er te proeven bij Matthijs Goedegebuure! 

Prachtig hoe hij de liedjes van Johnny Cash vertolkte en boeiend 

hoe hij deze zo puur verbond met persoonlijke verhalen. 

 

Ontmoetingslunch en Ontmoetingscafé 

Eén keer in de maand organiseren we voor mensen in de wijk op donderdagmiddag een 

Ontmoetingslunch: een gastvrije lunch in de Ontmoetingskerk voor iedereen uit Gorinchem en 

omgeving, die eens even zijn of haar huis wil ontvluchten en in een gezellige sfeer samen met 

anderen wil eten tussen de middag.  

Zondag 10 oktober zijn we van start gegaan met een nieuw initiatief, het Ontmoetingscafé. Het 

Ontmoetingscafé zal 2 keer in de maand open zijn op donderdagmiddag. We zetten ons kerkgebouw 

dan letterlijk open voor de wereld buiten. Een mooie kans voor ons om mensen een fijne middag te 

bezorgen en zo Jezus’ liefde te laten zien. 
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Feest van het Koninkrijk/ Het goede leven 

Al vele jaren laten we ons als gemeente inspireren door een jaarthema. Het 

afgelopen seizoen was dit ‘Feest van het Koninkrijk’. We maakten gebruik 

van het gelijknamige boek van Ronald Westerbeek: een verdiepend 

gemeenteproject rond het Onze Vader. Gedurende 6 weken waren 

gemeenteleden thuis dagelijks met 6 verschillende thema’s bezig, waarbij 

het gebed een belangrijke plaats innam. Op diverse zondagavonden 

kwamen we met een grote groep mensen bij elkaar om samen te vieren dat 

het Koninkrijk al onder ons is sinds Jezus’ komst naar de aarde, en ook om 

vooruit te kijken naar het volmaakte Koninkrijk als Jezus terugkomt. Er is 

veel gedeeld in mooie en openhartige gesprekken. We hopen dat het ons 

blijvend zal inspireren om als koningskinderen te leven. 

 

Dit seizoen is ons thema ‘Het goede leven’. In de ontmoeting met elkaar en luisterend naar Zijn stem 

willen we vieren, ontdekken en uitleven dat al het goede in het leven met God te maken heeft. 

 

Corona-tijd 

Wat leven we in een onzekere, soms beangstigende tijd. We willen ons niet (volledig) in beslag laten 

nemen door alles wat op ons afkomt en ons ook niet laten beheersen door de waan van de dag. Als 

gemeente willen we leiding, rust en houvast vinden bij God, die zijn schepping nooit los zal laten. We 

willen ook nu Jezus volgen door de kracht van Zijn Geest.  

We willen elkaar én de wereld om ons heen juist nu vasthouden, dichtbij elkaar zijn.  

Alle gemeenteleden en gasten ontvangen een wekelijks Ontmoetingsnieuws per e-mail met 

allerhande informatie en gebedspunten. Daarnaast is er de zondagse viering via livestream. Om het 

samenkomen in kleine groepen aan te moedigen, ontvangt iedereen iedere week een gespreksblad 

bij de preek met vragen en ideeën: samen de livestream bekijken en daarna doorpraten. 

 

Ook zijn we aan het experimenteren met Vieringen +: zondagse korte vieringen met extra ruimte 

voor onderlinge ontmoeting (vanuit huis of in de kerk) en ook nog coronaproef.  

 

In 2020 hadden we een voorjaar waarin we genoten van de improvisatie en creativiteit van online-

vieringen ( https://youtu.be/a8jfZyXVFCo ) en vlogs ( https://youtu.be/VsfDb6x6oKQ ) in een 

vreemde, soms beangstigende en vooral stille tijd. Daardoor beleefden we de afgelopen maanden - 

misschien meer intensief dan anders - de rijkdom van gemeenschap.  

 

De zomer gaf ons adem om te zingen in de buitenlucht, vrank en vrij voor iedereen bij God en elkaar 

te zijn. De hemel gaf ons verzengende hitte en 

regenbuien die de nodige verkoeling gaven.  

 

Aan het begin van de herfst zijn we weer begonnen met 

fysieke diensten waarvoor maximaal 30 personen zich 

kunnen opgeven. Thuis kan de dienst via de livestream 

gevolgd worden. Mooi, maar soms ook gecompliceerd als 

het op elkaar ontmoeten en samen vieren aankomt. Het 

blijft een hoop creativiteit en denken in mogelijkheden 

https://youtu.be/a8jfZyXVFCo
https://youtu.be/VsfDb6x6oKQ
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van ons allemaal vragen. Af en toe is er ook wrijving en teleurstelling. We zoeken veiligheid en 

wijsheid bij God.  

 

Professionele ondersteuning 

Een nieuw begin zal er zijn voor Wim Bevelander. In de viering van zondag 

13 december hopen we de tijd (4 jaar) te markeren, die we met Wim als 

kerkelijk werker hebben gehad. Wim heeft onze gemeente veel gegeven: 

toegankelijke, humoristische en praktische preken, warme betrokkenheid 

bij mensen in het pastoraat, creativiteit in diensten, prettige samenwerking 

enz. We hopen dat we hem nog vaak zullen ontmoeten.  

 

In februari heeft de kerkenraad besloten dat Ramon de Bonte (31 

jaar) tot de ALV wat ‘snuffelend’ aanwezig zou zijn om te 

ontdekken of hij zijn gaven en talenten in onze gemeente zou 

kunnen inzetten. Dit gaf ons als gemeente ook de ruimte om 

enigszins te ontdekken of er een ‘match’ is tussen hem en ons. 

Ramon werkte eerst voor het EWV (Evangelisch Werkverband) en 

werkt nog voor de PKN. Hij richt zich daar veelal op het begeleiden en starten van pioniersplekken. 

Naast deze activiteiten heeft Ramon veel passie voor missionaire activiteiten (wat er aan de randen 

om gemeentes heen gebeurt) en heeft hij affiniteit met jeugdwerk. Op de digitale ALV van 26 mei 

heeft de gemeente besloten dat we ons graag voor langere tijd aan elkaar willen verbinden. In de 

dienst van 20 september heeft Ramon de zegen ontvangen. 

 

Sinds 1 september is Dina van Dijk begonnen in de gemeente en haar focus ligt 

op het pastoraat. Zodra dit mogelijk is zullen we in de gemeentevergadering 

bespreken (waarschijnlijk in maart 2021) of we samen verder willen door deze 

proefperiode te bevestigen. Ze zegt over zichzelf: ‘Ik ben een mensgerichte, 

praktische coach.’  

 

Website, app, magazine 

We zijn blij met onze nieuwe website www.veggorinchem.nl 

en trots op ons nieuwe magazine ‘De Schakel’.   

Onze zelf ontwikkelde app hebben we in september 

verwisseld voor de Scipio-app: de 

ledenlijst in deze kerk app is AVG-

proof, altijd up-to-date en 

beschikbaar voor alle 

gemeenteleden; de eerste reacties van gemeenteleden zijn positief. 

 

Ook zetten we de eerste stappen op het pad van digitaal collecteren. De coronaperikelen versnellen 

deze stappen wel.  

 

 

 

 

http://www.veggorinchem.nl/


10 
 

En verder………… 

• Waren er nog veel andere activiteiten: week van gebed, stadsgebed, algemene ledenvergadering, 

kledingactie (2020 vanwege corona niet doorgegaan), voedselactie Dorcas (dit jaar digitaal 

voedselpakketten doneren), studieavonden rondom jaarthema enz. 

• Waren er veel groepen: mannenavond, laagdrempelige gespreksgroep Dovrabestni (Domme vragen 

bestaan niet), Beth Moore, Youth-Alpha, vrouwencontact, jongerengroep Encounter enz. 

 

We hopen dat we met elkaar steeds meer ‘het goede leven’ tastbaar en proefbaar zullen maken. 

 

Gouda 
Op 31 december 2020 telde de VEG in Gouda (adressenlijst van het secretariaat):  

52 leden, 31 vrienden en 25 kinderen. 

 

In januari starten we met wat aanpassingen in de liturgie van de zondagochtend diensten. De opzet 

van de dienst geeft de voorganger meer ruimte om de dienst in te delen.  

Aan het begin van het jaar zijn we met energie gestart en hebben een aantal activiteiten opgepakt: 

We hebben een verklaring getekend waarmee de gemeente Gouda om subsidie bij de overheid aan 

te vragen voor het behoudt religieus erfgoed. Meerdere Goudse kerken ondersteunen dit initiatief. 

Ook wij werken hier graag aan mee. 

 

In januari is er een intergenerationele gemeenteavond gehouden. Met het thema ‘De kleine 

Bijbelquiz’. Voor alle leeftijden een avondje gezelligheid. De avond gaat over wat belangrijk is voor 

ons allemaal: de Bijbel. Op 16 februari de kinderdienst met als thema: de 10 plagen en God’s grote 

macht. Vanuit de diaconie wordt regelmatig een Inspiratie dag bezocht met als thema ‘Het groene 

hart van ons geloof’. Dit platform ondersteunen we met een financiële bijdrage. 

 

De eerste lockdown van de corona-pandemie wordt in maart afgekondigd. De kerkdiensten en 

andere samenkomsten zijn geheel geannuleerd. Ook verhuur van de gebouwen is stilgelegd. De 

geplande agenda voor 2020 is opzijgeschoven. 

Gedurende een groot deel van het jaar heeft de kerkenraad de frequentie van de vergaderingen van 

gebruikelijk 1 keer per 4 weken opgeschroefd naar elke week om digitaal de actuele zaken te 

bespreken. Hoe konden we als gemeente contact houden, en of we nog sprekers konden vragen, of 

we techniek hebben waarmee we uit de voeten kunnen, hoe vier je Avondmaal als iedereen thuis zit 

en als we wel weer in de kerk mogen hoe kan het dan verantwoord en nog veel meer onderwerpen. 

De ledenvergadering is uitgesteld en in juni alsnog gehouden om de budgetten goed te keuren, zodat 

we aan alle ANBI-voorwaarden blijven voldoen. 

 

In mei is een gebruiksplan opgesteld voor het gebruik van de gebouwen waarbij de adviezen van de 

overheid worden gevolgd. Dat betekent afstand houden, anderhalve meter, niet zingen, ventileren 

en nog meer. Om alles in goede banen te leiden helpt dit plan om er ook praktische uitvoering aan te 

geven. 

In juni zijn we weer gestart met diensten in de kerk. Tevens zijn er technisch de nodige aanpassingen 

gemaakt, zodat ook thuis de diensten gevolgd kunnen worden. Bijkomend voordeel met Zoom is dat 

vanuit de kerk ook de mensen thuis te zien zijn. De frequentie is voor de rest van het jaar elke 14 
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dagen geweest in plaats van elke week. We hebben in het najaar nog een aantal keren koffie kunnen 

drinken na de dienst in de tuin van de kerk. Op die momenten wordt duidelijk dat dit erg gemist 

wordt door jong en oud. 

We zijn in de periode dat we niet fysiek in de kerk konden komen digitaal samengekomen op 

zondagochtend. In eerste instantie met sprekers uit onze eigen gemeente. Later in het jaar ook weer 

met gastsprekers. Wanneer het kon in de kerk, maar ook tijdens de tweede lockdown vanaf 

december vanuit huis. 

 

Andere bijeenkomsten zijn tevens digitaal gegaan waaronder de kinderen van de zondagsschool, de 

tieners en 16+ zijn regelmatig digitaal samengekomen voor bijbelstudie en gezelligheid. Bij de 16+ 

behandelen we de geschiedenis van Daniël. We kunnen veel leren van Daniël, hij was enorm trouw 

aan God. Al de dingen die we met elkaar bespreken, die bouwt ons op als groep, en als individu. We 

leren van - en met elkaar.  

 

In september is er een tiener uit gemeente gedoopt in de Reeuwijkse Plas. Geweldig om ondanks het 

jaar dat we hebben dit te kunnen doen. 

 

Er is contact geweest met verschillende Joodse instanties over de plaquette op de voordeur. De 

Stichting Antisemitisme Preventie heeft contact gezocht met het verzoek om gebruik te maken van 

de voormalige synagoge om leerlingen van scholen te ontvangen en e.e.a. te leren over 

antisemitisme. We ondersteunen dit uiteraard van harte. Zelf hebben we al een aantal jaren contact 

met Goudse scholen. Deze samenwerking is een mooie volgende stap. 

 

Dit jaar zijn we begonnen met het uitdelen van voedselpakketten via een buurthuis bij ons in de 

buurt. De mensen uit het buurthuis weten goed wat er speelt in de buurt en welke mensen echt te 

kort hebben aan financiële middelen. Veelal zijn dit gezinnen die net niet in aanmerking komen voor 

de voedselbank, maar daardoor echt een tekort ervaren. Het zal nog wel even nodig zijn maar er is 

veel dankbaarheid bij de mensen die de spullen ontvangen. Niet alleen de spullen worden 

gewaardeerd maar ook het gevoel dat er naar hen wordt omgezien. Mooi om op die manier ook met 

je geloof bezig te zijn. 

 

In het einde van het jaar hebben we de kerk opengesteld voor mensen van de buurt om gewoon 

eens binnen te lopen. We hadden geflyerd in de buurt. Een aantal mensen heeft de kerk bezocht en 

een kaarsje gebrand. Het was georganiseerd rondom eeuwigheidszondag. De daaropvolgende weken 

zijn we ook in de middag af en toe open geweest voor inloop. We hebben een vlag gemaakt met 

OPEN KERK zodat men ziet dat de kerk open is. 

 

Via de gemeente Gouda zijn we in contact gekomen met twee studenten van de Hogeschool Utrecht 

die een bouwkundig en historisch onderzoek hebben gedaan aan ons kerkgebouw.  

Op 14 december zal het Catharijneconvent in ons kerkgebouw een onderzoek doen naar de 

religieuze inventaris. Daarmee wordt dit goed geregistreerd, bijvoorbeeld voor de verzekering. 

 

Al met al een bewogen jaar waar we Gods leiding mochten ervaren. 
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Harkema 

Heerde 

Kampen 

Leeuwarden 
Het was 12 maart toen we onze laatstgehouden jaarvergadering hielden in ons kerkgebouw. Het was 

vooraf nog even spannend of het door kon gaan. Die dag werd bekend – ja, eigenlijk pas enkele uren 

voor het begin van onze bijeenkomst – dat een reeds dreigende pandemie ook niet aan ons land 

voorbij zou gaan. Het coronavirus had korte tijd eerder zijn eerste slachtoffer geëist in Nederland. 

Konden we nog wel bij elkaar komen? We hebben het nog wel gedaan. Maar, tijdens die vergadering 

hebben we al met elkaar afgesproken dat we, per direct, helaas de komende tijd geen erediensten 

meer zouden kunnen houden. Een zwaar besluit. Verreweg de meeste kerken gingen hiertoe over. 

Ook alle andere activiteiten werden stopgezet. Van de één op de andere dag werd het stil in onze 

kerk; op zondag, maar ook door de week. Wanneer was dat ooit eerder voorgekomen in onze VEG: 

op zondag geen eredienst? Zelfs in de oorlog was dat niet voorgekomen heb ik me laten vertellen. En 

hoelang zal het gaan duren? 

Inmiddels een jaar dus. Ja, natuurlijk, met een korte onderbreking van een aantal diensten met 

maximaal dertig kerkgangers.  

Het afgelopen jaar is er toch door een aantal gemeenteleden veel werk gedaan voor de gemeente: 

de kerkenraad, de penningmeester met zijn financieel administrateur, de beheerraad en de 

beheerder, de pastoraal werker, de secretaris, verzorgers gemeenteblad; voor hen ging veel werk 

gewoon door. En voor vele anderen die in stilte contact hielden onder elkaar of met alleenstaanden, 

ouderen en zieken. 

Laten we hopen en bidden dat het nog dit jaar weer goed komt; dat we elkaar weer mogen 

ontmoeten en weer uit volle borst mee kunnen zingen in de erediensten! 

Meppel  
Ook in onze gemeente waren in het afgelopen jaar de beperkingen vanwege het Coronavirus 

merkbaar. Toch zien we dankbaar terug op het jaar 2020. We hebben veel gemist, vooral in het 

contact met elkaar in de zondagse diensten en ander ontmoetingen die we organiseerden op andere 

dagen in de week. Maar er zijn ook mooie dingen gebeurd ondanks en soms ook juist vanwege de 

(beperkende) maatregelen waarmee we werden geconfronteerd. Tot en met zondag 8 maart verliep 

in onze gemeente alles zoals we vooraf hadden bedacht en bedoeld: de wekelijkse diensten op 

zondagmorgen, de maandelijkse gebedskring, de ouderenmiddagen, de gemeente ontmoetings-

avonden, de voorjaars sing-in op zondagavond en Cake, een kerk café op vrijdagmiddag, gingen 

allemaal door zoals bedacht en bedoeld. Tot het zaterdag14 maart werd en duidelijk was dat het niet 

verantwoord zou zijn om de daaropvolgende dag een dienst te beleggen. Een onwerkelijke mijlpaal in 

de geschiedenis van onze gemeente (en ongetwijfeld van veel andere gemeenten): geen dienst op 

zondagochtend 15 maart. Diezelfde week kwamen we als kerkenraad bij elkaar om na te denken over 
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wat ons te doen stond. Niets doen was geen optie, daarover waren we het snel eens. Maar het 

realiseren van onlinediensten was evenmin een optie. Het ontbrak ons in onze wat vergrijsde 

gemeente aan kennis daarover, aan menskracht dus ook en daarnaast ook aan financiële middelen 

om dat te realiseren. Maar wat is het dan mooi om als plaatselijke gemeente deel te zijn vaneen 

groter (Bonds)geheel. Via onze voorganger, die ook werkzaam is in de VEG Zwolle legden we met die 

gemeente contact. Daar werd door een aantal enthousiaste en kundige gemeenteleden 

livestreaming binnen twee weken gerealiseerd en op zondag 29 maart was de eerste onlinedienst, 

vanuit het kerkgebouw van de VEG Zwolle onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze 

gemeente en de VEG Zwolle. De gezamenlijkheid kreeg gestalte doordat onze gezamenlijke 

voorganger, Henk van Dam alle onlinediensten leidde en wij vanuit onze kerkenraad één keer per 

twee weken in Zwolle waren als dienstdoende kerkenraad en daarbij ook een aantal onderdelen van 

de diensten verzorgden. En ook bij de technische realisatie van de diensten waren mensen vanuit 

onze gemeente ingeschakeld. Een mooie samenwerking als gemeenten verbonden in één Bond. Voor 

de niet-internetbezitters werd bij de weekbrief met daarin de orde van dienst en een liederenblad 

ook wekelijks de tekst van de overdenking bijgevoegd zodat zij op die manier toch iets van de 

diensten konden meebeleven. Vanaf 16 augustus werden weer diensten in ons eigen kerkgebouw 

gehouden, in eerste instantie met een kleine groep gemeenteleden en zonder livestreaming. Om die 

reden werd de samenwerking met Zwolle voortgezet en konden gemeenteleden of naar de kerk in 

Meppel of online de gezamenlijke diensten volgen vanuit de Kapel in Zwolle.   

Op een extra ledenvergadering begin september werd besloten tot het realiseren van livestreaming 

vanuit ons eigen kerkgebouw. Ook dat werd mede mogelijk door het deel uitmaken van het grotere 

geheel van onze Bondsgemeenschap: de stichting VEG Apeldoorn zegde vanuit het kapitaal dat 

beschikbaar kwam door de verkoop van hun kerkgebouw een forse subsidie toe waardoor aanschaf 

van de apparatuur mogelijk werd voor ons.  

Vermeldenswaard is de start van het nieuwe seizoen: op 13 september hielden we onze startdienst 

in de open lucht, op de plek waar we elk jaar onze kerstnachtdienst houden en daar was vrijwel de 

hele gemeente aanwezig! Een markant moment na een bijzondere periode. En een week later was de 

eerste onlinedienst vanuit ons eigen kerkgebouw en dat betekende het einde van die bijzondere 

samenwerking met de VEG Zwolle gedurende ruim een half jaar. Sinds dat moment is er elke week 

een onlinedienst vanuit ons eigen kerkgebouw, met daarnaast wanneer de maatregelen de ruimte 

bieden en het ons verantwoord lijkt ook mensen die vanuit de kerk de diensten fysiek volgen. Een 

bijzondere stap voorwaarts: ook wij merken zoals zoveel anderen dat het bereik van de diensten 

aanzienlijk uitbreidt: meer mensen volgen online de diensten dan we eerder kerkgangers op 

zondagmorgen in ons kerkgebouw hadden.  Een voorbeeld dat de beperkingen van Corona ook een 

nieuwe kans blijken te zijn. 

En dat geldt niet alleen op zondagmorgen, ook andere facetten van gemeente-zijn kregen op een 

andere manier gestalte. In onze vergrijsde gemeente zijn online (kring)activiteiten geen optie en dus 

verviel ook die vorm van contact. En ook pastorale contacten thuis werden tot een minimum 

beperkt. Als alternatief werd het belpastoraat georganiseerd: een pastoraal team onderhield elke 

twee weken contact met alle gemeenteleden. En ook nu we wel weer (beperkt) bezoek afleggen bij 

mensen thuisblijft het belpastoraat bestaan. En vanaf het moment van de eerste onlinedienst (eind 

maart) werd de weekbrief geïntroduceerd: wekelijks verschijnt die op vrijdag met daarin informatie 

over de dienst van de zondag die volgt en informatie over activiteiten en pastorale situaties van 
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gemeenteleden. Een waardevol communicatiemiddel wat niet meer weg te denken is uit onze 

gemeente. In dit Coronajaar maakte de WZE een doorstart en voor 2021 staan nieuwe plannen op 

stapel. Ook werd dit jaar een commissie erediensten gevormd die nadenkt over (bijzondere)diensten 

in onze gemeente en de manier waarop we daaraan vorm en inhoud kunnen geven. 

En bij alles wat zich binnen onze gemeente afspeelde bleef ook de blik naar buiten gericht! Veel 

missionaire activiteiten gingen helaas niet door, maar we namen als gemeente-initiatief voor en actie 

vanuit alle kerken om het zorgpersoneel van het Erf (een grotere instelling voor mensen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking een Pinksterboeket te brengen als teken van 

verbondenheid. En ook zijn we nauw betrokken bij een initiatief om de Grote Kerk wekelijks open te 

stellen voor bezoekers en daar als pastores namens alle kerken aanwezig te zijn.  

Een veelbewogen jaar ligt achter ons. Onze gemeente bleef niet hetzelfde, in allerlei opzichten niet. 

Ook niet qua samenstelling: gevoelig en pijnlijk is het verlies van vier gemeenteleden die overleden 

zijn dit jaar, dankbaarheid is er omdat niemand aan de gevolgen van Corona overleed, hoopvol zijn 

we gestemd omdat ook nieuwe mensen zich voegden in onze kring.  

In dit jaar gingen in onze gemeente in meerdere opzichten deuren dicht maar werden ook vensters 

geopend met zicht op nieuwe perspectieven. In die verwachting gaan we hoopvol verder. 

 

Nieuwvliet 
Afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten niet door kunnen gaan vanwege corona. Denk aan 

bidstond, bijbelstudie, bijbelgesprekgroep voor jongeren, zomerzangavonden en meer. Catechisatie 

en kindernevendienst ging over op digitaal via Zoom en Teams. Kerkenraads-vergaderingen via 

Skype.  

 

Zoals onze voorzitter schreef: wat hebben we een bizar jaar achter de rug. Geen gewone 

kerkdiensten, niet zingen, niet samenkomen, geen koffiedrinken, geen of veel minder contacten. De 

scholen gesloten en de winkels dicht. Maar de zon komt elke dag op, het wordt weer avond, 

seizoenen komen en seizoenen gaan. Wij mogen geloven dat onze Heer steeds bij ons is en voor ons 

zorgt. Ook al is het moeilijk en snappen we soms niet wat Zijn bedoeling is: Hij zorgt voor ons! 

Weekbrief 

Om als gemeente met elkaar verbonden te blijven werd (en wordt) er een weekbrief uitgebracht met 

als titel: ‘Weekbrief in coronatijd/ De Lichtkring’. Bij toerbeurt wordt er door een vast groepje (leden 

van het Pastoraal Team, een ouderling en de voorganger) een overdenking geschreven, er is een 

bladzijde Lief en Leed waarin gebed gevraagd wordt voor mensen die kampen met ziekte en moeite, 

er wordt aandacht gevraagd voor de aankomende kerkdienst met de Bijbellezingen en een 

zegenbede.  

 

Kerkdiensten 

Nadat we een maand of vier alleen online diensten hadden zijn we juli weer gestart met fysieke 

kerkdiensten (eerst met max. 60, later met max. 30 personen). Ook de viering van het Avondmaal 

hebben we hervat. (We hebben kleine glaasjes + bijbehorende trays gekocht zodat we, met wat 

kleine aanpassingen, geheel coronaproef de Maaltijd van de Heer kunnen vieren. Gemeenteleden die 
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liever online meekijken kunnen thuis op voorhand een glaasje wijn of sap en wat stukjes brood 

klaarzetten en zo meedoen.  

 

Pastoraat 

Ons Pastoraal Team heeft in dit bijzondere jaar veel werk verzet. Er is een 80+ bellijst opgezet om 

onze oudere gemeenteleden af en toe eens te bellen om ze te laten weten dat er aan hen gedacht en 

voor hen gebeden wordt. In de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren heeft het Pastoraal Team een 

boekje uitgegeven als handreiking om ons in deze tijd met elkaar verbonden te voelen door middel 

van lezingen, liederen, gedichten, luister- en kindermomenten en gebed. 

 

Geboorte en overlijden 

Er zijn 5 baby’s (3 jongens en 2 meisjes) geboren in de gemeente, waarvan er 1 gedoopt is in 2020. 

We hebben afscheid moeten nemen van 3 broeders en 2 zusters. Het deed pijn om als gehele 

gemeente geen afscheid te kunnen nemen door de beperkende maatregelen.  

 

Conferenties 

We hielden in 2020 twee keer een conferentie, in februari en in november. 

De eerste conferentie werd geleid door ds. Petra Smit uit Bussum. Het thema was Vrij om te kiezen? 

Een keus maken is soms moeilijk, je stelt het uit of je maakt niet de juiste keuze. God nodigt mensen 

uit om zich met hem te verbinden. Je bent er vrij in maar wel verantwoordelijk. De tweede 

conferentie was op zondag 9 november met ds. S. van der Velde uit Kampen. Het thema was: God: 

Baken van rust. Door de strengere corona-regels werd de conferentie op het laatste moment 

gewijzigd naar een fysieke ochtenddienst en een digitale middagdienst. De kernwoorden van deze 

conferentiezondag: baken, vuurtoren, richtingaanwijzer. 

 

Zending  

De Werkgroep voor Zending en Diaconaat heeft diverse acties gehouden voor de SZD. De opbrengst 

was voor het jaarproject: de kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten.  

 

Hemelvaartsdag 

Er werd een wafelactie georganiseerd door Arjanne Werkman. De opbrengst was voor het 

jaarproject van de WZD. 

Week van het Gebed voor de eenheid van christenen 

We hebben aandacht besteed aan de week van Gebed voor de eenheid van christenen (19 t/m 26 

januari). Het thema was Buitengewoon. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in 

Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het 

gewone.  

 

Zeeuwse Jongeren dag 

Er is geen Zeeuwse jongeren dag gehouden. Wel was er een digitale (Kampus)activiteit waar de 

jongeren uit de gemeente aan meegedaan hebben. 

 

Zomerzangavonden 

De altijd goed bezochte zomerzangavonden in juli en augustus konden dit jaar helaas geen doorgang 

vinden wegens de beperkende maatregelen. 
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Nunspeet 

Nijverdal 

Oostelijk Flevoland 

Oude Bildtzijl 
We begonnen het jaar 2020 op 5 januari met de viering van het Avondmaal. Dankbaar voor het grote 

offer wat Jezus voor ons heeft volbracht. Na afloop van de dienst met elkaar als gemeente 

koffiedrinken en elkaar een voorspoedig gezegend Nieuwjaar wensen.  

Hoe anders zou het lopen. Op 15 maart moesten we de kerkdeuren van de kerk sluiten vanwege 

Corona. Maar waar een deur gesloten werd ging een venster open. Omrop Fryslan ging kerkdiensten 

uitzenden op zondagmorgen vanuit de kerk in Franeker. Zo konden we toch nog de zondagse 

erediensten mee beleven want onze kerk in Oude Bildtzijl verzorgde (en verzorgt) geen digitale 

uitzendingen. 

Een paar keer werd een groot aantal gemeenteleden verrast met een dienst via YouTube opgenomen 

in onze kerk door de Hart & Syl-commissie. Fijn om na lange tijd je eigen kerk weer eens van binnen 

te zien. 

Blij waren we dat op 5 juli de deuren van de kerk weer opengingen. Een heel andere binnenkomst 

dan normaal maar alles was goed voorbereid. Omdat we op 1,5 meter afstand van elkaar moeten 

zitten was er rood met wit lint over de stoelen geplakt waar je niet mag zitten en de ponkjes t.b.v. de 

collecten staan nu in een houder op een tafel bij de uitgang. Ook mogen we niet zingen. Dit laatste 

vinden we wel heel erg jammer maar gelukkig hebben we een organist die prachtig kan spelen en 

ook een beamerteam dat mooie liederen laat horen en zien via het scherm. We zijn in ieder geval 

weer met elkaar als gemeente.  

Woensdag 9 september werd de jaarvergadering van de gemeente gehouden in de kerkzaal. Het was 

een sobere vergadering zonder verloting van de WZD en zonder koffie. We namen afscheid van de 

ambtsdragers die door de uitgestelde verkiezing overuren hadden gedraaid. Gelukkig waren er weer 

mensen bereid om de taken over te nemen en die werden in de eredienst op 27 september 

bevestigd. 

Op 13 september organiseerde de Hart & Syl commissie een dienst buiten op het parkeerterrein 

naast de kerk zodat we weer voluit konden zingen met elkaar. Fijn! Later was er nog een keer een 

dienst waarbij we met elkaar gingen wandelen en de Dankdag voor gewas en arbeid werd gevierd 

met een Drive-in dienst op het erf van de familie Elgersma. Heel bijzonder en vindingrijk allemaal. 

Zo gingen we vol verwachting op naar Advent, maar helaas kondigde premier Rutte op 14 december 

een complete lockdown af en besloot de kerkenraad om de diensten m.i.v. 20 december af te 

gelasten. 

Terugkijkend was 2020 een bijzonder jaar.  Er was veel wat niet door kon gaan, maar toch zijn we 

dankbaar voor de zegeningen die we het afgelopen jaar ook mochten ontvangen. We staan er niet 

alleen voor. God is bij ons ook in deze moeilijke periode. Hij laat nooit alleen! 
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Rotterdam 
Het jaar 2020 met zijn coronapandemie heeft natuurlijk ook in Rotterdam het kerkelijk leven volledig 

beheerst. Wij hebben ons steeds gehouden aan de adviezen vanuit de PKN en de Bond wat betreft 

het niet door laten gaan van diensten, wel of niet een zanggroep inzetten als ook het 

maximumaantal bezoekers per dienst.  

In maart en april werden geen diensten gehouden in onze kerk. Vanaf mei 2 of 3 diensten per maand 

zonder aanwezigen uitgezonden via de kerkomroep. Hierbij waren wel 3 zangers aanwezig. Vanaf 5 

juli werden weer diensten gehouden met max. 30 aanwezigen en een zanggroep. Hiertoe is een 

coronaprotocol opgesteld. Stewards zagen nauw toe op afstand houden bij het lopen en het zitten, 

dragen van mondkapjes bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en zij bewaakten de strenge 

hygiënemaatregelen. Aan het eind van het jaar gingen we weer terug naar diensten zonder 

aanwezigen en zonder zangers. Gelukkig is in de tussentijd wel een camerasysteem geïnstalleerd 

zodat de diensten nu niet alleen via geluid maar ook via beeld thuis gevolgd kunnen worden. 

In het kader van de OVG-regeling zijn voor alle mensen binnen de Petrakerk ‘algemene 

omgangsregels’ vastgesteld.  

Op 5 jan 2020 hebben we stilgestaan bij het feit dat de VEG nu reeds 10 jaar samen optrekt met de 

Petrakerk. Wij zijn nog steeds dankbaar dat wij destijds dit besluit hebben genomen en vooral voor 

het feit dat de samenwerking nog altijd zeer respectvol en harmonieus verloopt. 

Er wordt veel nagedacht over de toekomst van de gemeente. De besprekingen met 

bouwonderneming BAM gaan onverminderd voort. En het ziet er naar uit dat in 2021 definitief zal 

worden besloten het kerkgebouw te slopen en op dezelfde plaats een nieuw kerkelijk centrum te 

verwerven. De gemeentevergadering heeft hier unaniem mee ingestemd. 

De meeste contactmomenten door de predikant hebben dit jaar telefonisch plaats gevonden. In de 

Paastijd hebben de ouderen een bloemengroet van de gemeente ontvangen. In de adventstijd 

ontvingen de leden en vrienden een groet in de vorm van een boekje en tevens een blijk van steun 

vanuit de Bond. De actie schoenendoos kon gelukkig toch doorgaan en ook heeft de diaconie een 

project kunnen uitvoeren waarbij tassen met schoolspullen konden worden aangeboden aan 

kinderen uit het asielzoekerscentrum in onze buurt. 

Het is een schamel jaar geweest wat betreft de contacten. Het was voor velen een stil en eenzaam 

jaar. We hopen op betere tijden. We bidden de Heer om zijn onmisbare hulp en aanwezigheid. 

Gezamenlijk met onze broeders en zusters van de Petrakerk gaan wij door met ons werk in dienst 

van de Heer. 

 

Veendam 
De Æ-kerk, was het onderkomen van de Vrije Evangelische Gemeente te Veendam, helaas is dat niet 

meer zo. De gemeente heeft haar vertrouwde plek m.i.v. november 2020 moeten verkopen vanwege 

personele en financiële redenen. De gemeente heeft ongeveer 35 belijdende leden en een aantal 

vrienden die haar een warm hart toedragen. We gaan als gemeente nog enige jaren door en kerken 

daarbij in de Wedderwegkerk te Oude Pekela. De Wedderweg kerk is van de Protestantse gemeente 

aldaar en deze gemeente heeft net als wij, ds. Van de Vrie als voorganger. We zijn er heel welkom en 
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worden altijd vriendelijk ontvangen als we daar naar de kerk gaan. Zo kunnen wij, Veendammer VEG-

ers, toch onze predikant blijven horen. Deze constructie maakt het mogelijk dat we gemeente 

kunnen blijven. 

 

In 2020 heeft de gemeente een aantal activiteiten binnen en buiten onze gemeente en verschillend 

van aard ontplooid.  

 

Een jaar eerder, in de leden vergadering, hadden we besloten dat we per 2020 maar 1 keer maand 

een dienst zouden houden in de Æ-kerk. De overige zondagen kan de gemeente, wanneer ze dat wil, 

kerken in de Wedderwegkerk te Oude Pekela. Zo went zij eraan om daar te gaan kerken wanneer 

onze kerk is verkocht. In februari mochten we Kees Posthumus ontvangen op een gemeenteavond. 

Kees vertelde ons verhalen uit de Bijbel, over dierenfabels en verhaalde over de geschiedenis van 

onze gemeente. In maart hebben we het Avondmaal gevierd in de Æ-kerk, niet wetende dat dat de 

laatste viering in een al jaren gewone opstelling was. Een, zoals gewoonlijk lopende 

avondmaalsviering met brood dat werd overhandigd door de predikant en druivensap waarbij de 

gemeente gezamenlijk dronk uit 1 gezamenlijk beker of uit kleine bekertjes. Langzamerhand werden 

de kansen op een corona uitbraak alsmaar groter en daardoor werden erediensten, bijeenkomsten 

en vergaderingen uitgesteld en later afgezegd. Veelal werden per email belangrijke ontwerpen 

besproken en langs deze weg ook de gemeente geïnformeerd. 

Er kwam in mei/ juni een lichte versoepeling van de maatregelen tegen corona. Zo konden we toch 

een aantal malen naar de kerk onder corona voorwaarden. In oktober hebben we 2 livestream 

uitzendingen van de erediensten in onze kerk gehad. De eerste had als thema Eeuwigheidszondag de 

tweede was de allerlaatste eredienst in onze Æ-kerk, een afscheidsdienst waarin alle liturgische 

voorwerpen werden benoemd en uitgelegd. De laatste helaas zonder kerkgangers. 

Eind oktober is onze kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Een groot aantal liturgische 

voorwerpen is bij verschillende kerkleden ondergebracht en blijft beschikbaar om bij vieringen weer 

gebruikt te worden.  

 

Gij dak boven mijn hoofd, ik schuil onder uw zegen; 

mijn vuur wordt niet gedoofd, mij deert geen ruige regen. 

Gij steunbalk in de rug, 

Gij muur om op te leunen, al val ik vaak terug – 

Gij blijft mij ondersteunen. 

 

Gij steen om op te staan, geen dag zou ik begroeten kon ik op U niet gaan, 

o grond onder mijn voeten. 

 

Gij handpalm om mij heen, behoed mij, doe mij hopen, 

Gij dak, Gij steun, Gij steen, mijn toekomst doet Gij open. 

 

(André F. Troost) 

 

Onze gemeente bleef het afgelopen jaar actief naar ‘buiten’. Zo hebben wij zitting in de plaatselijke 

Raad van Kerken. Onder haar auspiciën werden tijdens de 40 dagentijd in verschillende kerken 

vastenmaaltijden georganiseerd. Helaas werd de wekelijkse cyclus vanwege besmettingsgevaar 
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afgebroken. In dezelfde tijd werd een gezamenlijke Vastenkalender uitgebracht, dit is een jaarlijks 

terugkerende activiteit. De oplage is nog steeds groeiende. Ook hebben we deel aan de acties in 

Vorming&Toerusting. Hierin ontwikkelen we met de bij de RvK aangesloten kerken, gemeenten en de 

RK-parochie verschillende activiteiten en leeravonden die toegankelijk zijn voor iedereen. Ook hier 

moesten we vanwege corona gevaar mee stoppen. Verder namen we deel in andere activiteiten 

binnen de RvK zoals: Dienst van de Eenheid en Wereldgebedsdag. De vesper in de Vredesweek kon 

dit jaar geen doorgang vinden. Onze gemeente heeft zitting in de st. Arm in Arm Veendam e.o. Dit is 

een stichting vallende onder De Arme Kant van Nederland. 

 

Van een gemeente met een kerk, 

zijn wij een gemeente geworden zonder kerk, 

maar met God! 

 

Wemeldinge 
Begin dit jaar leek alles zijn normale gang te gaan, we begonnen het jaar heel goed met een dienst, 

waarin 10 mensen en 7 kinderen voorgesteld werden als nieuw toegetreden leden van de gemeente. 

De week van gebed, alle bijeenkomsten zoals: de bijbelstudie, de wekelijkse bidstond, de 

vrouwengroepen die bij elkaar kwamen en de ouderen die eenmaal in de maand een ontmoeting 

hebben met koffie en iets lekkers en veel gezelligheid. Ook koffiedrinken op de eerste zondag van de 

maand, Preek en Taart, waar de gemeente elkaar ontmoet met koffie en taart, iedere maand een 

gezellig samen zijn. De jaarlijkse ledenvergadering, waarin 2 diakenen werden gekozen.  

 

En dan wordt het maart… en ligt alles stil. De kerkdiensten worden online gegeven, in eerste 

instantie alleen te beluisteren, maar we kunnen al snel meekijken door de installatie van een 

livestream, mogelijk gemaakt door een subsidie van St.76. Wat zijn we daar blij mee en op dat 

moment denken we dat het maar voor even is. Als er geen diensten bijgewoond kunnen worden, is 

er ook de mogelijkheid om het orgel te renoveren, na 30 jaar trouwe dienst, was dat toch wel nodig. 

Er is gekozen voor een digitale orgel registratie. 

In juli mogen we weer even met 30 personen samen komen, dit regelen we via een app die 

uitnodigingen verstuurt en net als we denken dat er weer meer mogen komen, gaat de boel weer op 

slot.  

 

Er werden 2 kinderen in de gemeente geboren, 2 huwelijken gesloten en 1 overlijden viel er te 

betreuren.  

 

We zijn blij en dankbaar dat alle diensten live uitgezonden kunnen worden, dat de bidstond iedere 

week door kon gaan. Dat er veel initiatieven kwamen om met elkaar in contact te blijven. We hopen 

en bidden dat het nieuwe jaar weer alle mogelijkheden zal geven om weer kerk te zijn zoals we alle 

jaren gewoon waren. Samen kerk zijn om de Naam van Onze Heer te loven en te prijzen.  

 

Winschoten 
Het mag duidelijk zijn dat door ongekende remmen en obstakels, die tot vele beperkingen hebben 

geleid, dit gemeenteverslag korter is dan gewoonlijk. Door maatregelen, die toch onvoorzien, onze 
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bijeenkomsten reduceerden; door verantwoordelijk te willen zijn naar wereld en gemeentelijke 

inspanningen is er veel afgezegd, stilgezet dan wel verschoven. 

 

Laten we als volgt vermelden: 

De omstandigheden in december 2020 waren zodanig, dat de Kerstdienst de laatste bijeenkomst van 

2020 zou zijn. De diverse bijeenkomsten zoals pastoresconvent, kerkenradenconvent, bijbelgespreks-

groepen, gezamenlijke diensten met het Leger des Heils, jaar- en najaarsvergadering van onze 

gemeente en de weekvieringen in de tehuizen werden in de loop van het jaar, te beginnen in  

februari/ maart 2020, voorlopig beëindigd. 

Huisbezoek werd zo goed en veilig als mogelijk gehandhaafd. Om elkaar moed en troost mee te 

delen, stuurde de kerkenraad rondzendbrieven aan de leden en vrienden, als ook ansichtkaarten en  

had veel telefonisch en mailcontact: werkt goed! 

De ‘bananendoosactie’ voor de broeders en zusters in de Oekraïne bleef doorgaan: de teller staat nu 

op 185 dozen. Voedselbankdonatie idem en geldelijke ondersteuning aan Dorcas en maaltijddienst. 

Dit laatste samen met de Winschoter kerkgenootschappen.  

 

In juli durfden we weer samen te komen. De richtlijnen volgend die aanbevolen werden, rekening-

houdend met de actuele regionale cijfers hebben we tot 25 december onze ere- en dankdiensten 

kunnen vieren. Toen leek het de kerkenraad, en een meerderheid van onze leden, verstandig en 

liefdevol de bijeenkomsten even naar voren te plaatsen.  

 

Wij verlangen naar normaal leven en dus ook gemeenteleven. 

Bovenal vertrouwen we elkaar toe aan Hem, Die was, is en komen zal. 

Hoop voor de toekomst, moed in het heden. 

 

Wormerveer 
Inleiding 

Ook in 2020 hebben wij als gemeente ervaren dat wij gedragen zijn en worden door de kracht van 

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het jaar 2020 begon normaal. Maar begin 

maart werden de eerste signalen van corona zichtbaar. Op 12 maart kwamen we in de eerste 

lockdown. Gevolg: op 14 maart alle diensten en andere activiteiten werden gecanceld. 

Hoe verder was de vraag? Want het was en is belangrijk, dat wij met elkaar VERBONDEN BLIJVEN.  

 

Eerste lockdown in het voorjaar 

Direct werd de nieuwsbrief VERBONDEN BLIJVEN verspreid; eerst wekelijks, later één keer per twee 

weken. Daarin stond ter bemoediging een overdenking; verder gebedsonderwerpen, verjaardagen, 

bloemengroet, activiteiten in de omgeving; informatie over de online-diensten en collectedoelen. Op 

deze manier werden alle leden en vrienden geïnformeerd. Regelmatig kwamen er reacties, dat de 

nieuwsbrief een goed middel was om contact met elkaar te houden. 

Maar ook waren er via telefoon, kaartjes, whatsapps, mails etc. persoonlijke contacten. Al mochten 

wij elkaar niet fysiek ontmoeten, toch was er veel aandacht voor elkaar. 

Al snel werden er plannen gemaakt om toch kerkdiensten te houden. Van zondag 29 maart tot en 

met zondag 9 augustus waren er online-diensten, die beurtelings door ds. Jikky de Jong-Buursma en 

Harm Jager werden geleid. Op zaterdagmorgen waren er mensen beschikbaar als technici, organist 
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en koster om met genoemde sprekers de diverse onderdelen op te nemen. En dan moesten de 

diverse onderdelen met liederen van Nederland Zingt en mooie beelden aan elkaar geplakt worden 

tot een mooie dienst. Deze diensten konden we zondags vanaf zes uur via YouTube bekijken. Wij 

deelden onze diensten met VEG Beverwijk; ook daar werden diensten opgenomen die wij konden 

beluisteren.  

 

Het ‘nieuwe normaal’ 

Gaandeweg kwam het besef, dat het wel eens lang kon duren, voordat wij als gemeente op de oude 

vertrouwde manier bij elkaar konden komen. Om in de toekomst kerkdiensten te houden werden 

twee sporen uitgewerkt. 

Allereerst stelde de werkgroep ‘1,5 meter kerk’ richtlijnen op om fysiek bij elkaar te komen.  

Daarnaast werden de technische mogelijkheden voor de livestream onderzocht en uitgewerkt. Met 

dank aan enkele technisch goed onderlegde mensen kon in juni/juli de nodige apparatuur worden 

aangeschaft en geïnstalleerd. Voor de bekostiging van de apparatuur werd een beroep gedaan op de 

Stichting VEG Apeldoorn; onze gemeente kreeg een subsidie van € 3.500, zijnde ongeveer de helft 

van de kosten. 

 

Weer samenkomen 

Vanaf 16 augustus waren er weer fysieke kerkdiensten. Meestal waren er circa veertig mensen 

aanwezig. En via de livestream werden de diensten tegelijkertijd of op een later moment bekeken. 

Dit alles was en is mogelijk door de inzet van met name onze technici van camera en beamer & 

geluid; maar ook door de coördinatoren ‘1,5 meter kerk’ die elke zondag de bezoekers registreerden 

en hun plek in de kerkzaal wezen.  

 

Gevolgen door weer een lockdown 

Gaandeweg het najaar werd het aantal aanwezigen beperkt tot maximaal dertig volwassenen. Totdat 

de kerkenraad op 28 december besloot om, conform de RIVM-richtlijnen en uit zorg voor elkaar (met 

name voor hen die in de zorg werken), behalve de medewerkers geen bezoekers toe te laten. Dus 

net als in het voorjaar, maar met dit verschil dat wij thuis of waar dan via de livestream met de 

aanwezigen in de kerk verbonden zijn. 

 

Speciale diensten 

Ondanks de beperkingen door de pandemie hebben wij toch enkele bijzondere diensten gehad. 

Allereerst op 16 augustus. We maakten als het ware een nieuwe start. Dit werd onder meer 

gesymboliseerd door het aansteken van de nieuwe paaskaars. 

Op 22 november herdachten wij de leden die in het voorbije jaar van ons waren heengegaan.  

Drie weken later, op 13 december, was er een doopdienst.  

Op 20 december was de gezinsdienst waarin het kinderkerstfeest werd gevierd. 

Op 25 december, eerste kerstdag, hielden wij twee diensten. Muzikale medewerking was er van 

‘Reflection’ en organist Wouter Feenstra. 

 

Andere activiteiten in het coronajaar 

In januari startte de Alphacursus in ‘De Wijngaard’. Door corona werden de laatste bijeenkomsten in 

september in een aangepaste vorm gehouden. 
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De nieuwsbrief VERBONDEN BLIJVEN is tot eind augustus samengesteld en verspreid onder leden en 

vrienden, met daarin een speciale pagina voor de kinderen.  

Vanaf eind augustus verscheen het maandblad weer. 

Door de pandemie ging de ledenvergadering op 24 maart niet door. Wel was het eind mei door de 

Tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid mogelijk een schriftelijke/digitale ledenvergadering te 

houden. 

In het najaar probeerden wij voorzichtig de draad weer op te pakken. Een paar keer kwamen we met 

enkele mensen samen in de bidstond/ bijbelstudie-samenkomst. Daarnaast startte Inloop ’t Anker 

weer op. Maar al snel bleek dat mensen zich niet altijd veilig voelden, zodat beide activiteiten 

werden gestopt. 

 

Ondanks corona hebben we voor onze jeugd nog veel kunnen organiseren! 

Denk maar aan de kindernevendienst. 

Tijdens de online-diensten van eind maart tot half augustus kregen de ouders elke week een bericht 

met het filmpje en tips om een knutselwerkje met de kinderen te doen. Maar niet alleen de gezinnen 

konden het filmpje bekijken, iedereen kon het filmpje via het eigen YouTube-kanaal van de 

kindernevendienst zien. Iemand van de leiding maakte elke week een filmpje. 

Vanaf 16 augustus waren er weer ‘normale’ diensten, dus ook weer kindernevendienst in de kerk.  

In de aanloop naar kerst had de kindernevendienst het adventsproject over engelen. Met de 

kinderen hoorden we hoe engelen het leven van mensen veranderden, ook wat engelen voor ons 

betekenden. 

Ook was er elke week een filmpje over het onderwerp van die zondag; daarin droeg een kind een 

versje voor en werd de adventskaars aangestoken. Na het filmpje werd in de kerkzaal een 

adventskaars aangestoken. 

Op 20 december was er een gezinsdienst, waarin met de kinderen het kinderkerstfeest werd gevierd.  

De tienerdienst startte op 16 augustus met enthousiasme maar ook hier waren door de maatregelen 

vaak weinig of geen tieners aanwezig in de kerk.  

De VEJO  had in januari de gebruikelijke Nieuwjaarsbubbel en kwam daarnaast een aantal keer bij 

elkaar in de kerk. Ook hadden zij een paar Zoom-ontmoetingen! 

Ook de jeugddiensten en andere activiteiten in samenwerking met Cornerstone gingen door. Dankzij 

livestream en andere digitale mogelijkheden.  

Tot slot was er de Jeugd Alpha. Deze Alphacursus werd georganiseerd door Youth for Christ in 

samenwerking met verschillende kerken. Ook enkele jongeren uit onze gemeente deden mee aan de 

Alpha-avonden. 

 

Vanwege corona werden er maar weinig diensten gehouden; dus waren er ook geen collecten. Dit 

werd ondervangen door de mensen te vragen hun giften voor de gemeente, de SZD-projecten en 

andere doelen over te maken. Op deze manier konden we toch vanuit onze rijkdom delen aan 

anderen 

Helaas konden er geen activiteiten voor ons gemeenteproject HIDDEN TREASURE worden 

georganiseerd. Maar wij zijn dankbaar dat er regelmatig giften voor het project binnenkwamen. Zo 

werd het mogelijk dat de bouw van de school in Uganda kon doorgaan en in de eerste coronaperiode 

mensen geholpen konden worden met voedsel. 
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Dank 

Wij zijn dankbaar voor de inzet van veel mensen in 2020. Alles ging heel anders dan we gewend 

waren. Maar toch probeerden wij waar mogelijk onze taak te doen. 

Maar bovenal mogen wij God danken voor Zijn genade. Wij mogen een levende gemeente zijn. 

Omdat God voor ons wil zorgen en ons wil zegenen. Ook in 2021!  

 

Yerseke 
Geboorten – doop 

Dit hebben wij dit jaar niet mee mogen maken, ook niet zo verwonderlijk, de gemiddelde leeftijd is 

ruim 70 jaar. 

 

Overleden 

In onze gemeente zijn het afgelopen jaar 1 belijdend lid en 2 kerkvrienden overleden vanwege de 

corona pandemie zijn allen in besloten kring begraven 

 

Leden verloop in de Gemeente 

Begin dit jaar mochten wij een echtpaar welkom heten met hun kinderen, in de loop van dit jaar zijn 

zij verhuisd naar Arnemuiden, zij zijn echter wel belijdende leden van onze Gemeente gebleven. 

Er we hebben nieuwe Kerkvrienden erbij gekregen. Op 1 januari 2020 hadden we 46 belijdende leden 

en per 31 december 2020 was dat 47 belijdende leden. 

 

Bijzondere diensten en bijeenkomsten 

Met enige regelmaat vergaderde de kerkenraad bestaande uit 3 personen bijgestaan door een 

notulist en de secretaris. 

 Op 15 februari is er door de gezamenlijke kerken een maaltijd georganiseerd voor het project van 

Arianne Willeboer in Noord-Irak.  

 In week 4 weer de jaarlijkse week van het gebed samen met andere kerken in onze gemeente.  

 Bijbelstudie om de twee weken is i.v.m. corona tijdelijk uitgesteld en op 30 september weer 

hervat wel wisselend van plaats samenkomst. 

 Bidstonden, wekelijks op de woensdagmorgen, ook weer op verschillende plaatsen i.v.m. de 

corona voorschriften. 

 Gestart is met een vrouwengroep in januari de 2e donderdagochtend van de maand. 

 Op 18 februari was weer de gezamenlijke schoolkerkdienst in de Herv. Kerk. 

 Voor de Paasdagen werd bij alle leden en vrienden een bosje bloemen bezorgd. 

 Met Pinksterdag kregen alle leden en vrienden een kaars met een bijpassend tekstkaartje 

 Met de Kerstdagen kregen alle bejaarden een kerstroos  

 Een keer in de maand is er een kindermoment in de morgendienst verzorgd door Ellen Zuijdwegt. 

 Avondmaal bijeenkomsten waren er om de 2 maanden. 

 Op 11 oktober was er weer een speciale kinderdienst onder leiding van Ellen Zuijdwegt. Opvallend 

was met in acht neming van de corona voorschriften een volle kerk. 

 De bid- en dankdag met morgendiensten. 
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Helaas moesten er vanwege Covid-19 nogal wat bijeenkomsten worden geannuleerd zoals: de 

jaarvergadering, conferentie, openluchtdienst, thema-avond 18 maart, JdeH zangavond, Bloesem 

autorit, het paasontbijt, de opbouw gemeentebijeenkomst, zelfs het Avondmaal op 17 april verviel, 

Gemeente Kerstfeest en Eeuwigheidszondag 22 november met herdenking van de overledenen. 

 

Projecten 

 Kleding inzameling 14 april voor de Oekraïne. 

 In september startte het project dagelijks brood voor de minderbedeelden. 

 De actie schoenendoos. 

 Voor zover je het een project kunt noemen is in september verschenen de Gemeentegids met 

namen en algemene gegevens van alle leden en vrienden die dit middels toestemming met een 

Privacy wetgevingsformulier hun medewerking hebben verleend. 

Zendingswerkers 

Bij ons inmiddels bekend de fam. Longkummer – Pruim in India en in Oeganda werkend voor de MAF 

de Fam. Barendse uit Kampala, zij worden ook ondersteund door de Stichting Zending en diakonaat. 

 

Onze voorganger 

Wij mogen ons bijzonder prijzen met onze voorganger – gemeentelijk werker Tim Schakel, van alle 

zijde vernemen wij zijn bijzondere betrokkenheid met leden, vrienden, bejaarden, zieken enz. 

Het verloop van zijn master loopt naar wens. Consulent heden is nog steeds Ds. D. Westerneng uit ‘s 

– Gravenpolder. Van onze voorganger ontvingen wij tijdens de corona pandemie met enige 

regelmaat een pastorale opwekkingsbrief. 

 

Onderhoudswerken 

Van St. 1976 ontvingen wij het mooie subsidiebedrag van €12.307,- en van VEG Apeldoorn, die 

inmiddels ook is opgegeven, ontvingen wij een subsidie van €5.000,- 

Met deze schenkingen zijn de volgende werken uitgevoerd: 

 Dak reparatie aan de Pastorie 

 Schilderwerken hal en trapopgang Pastorie 

 Schilderwerken crèche ruimte in het jeugdgebouw 

 Schilderwerken trapopgang orgel 
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 Installatie beeld en geluid voor het thuiskijken of luisteren via internet naar de uitzendingen 

kerkdienst gemist, de eerste digitale uitzending was 8 maart 2020.  

 Nog in uitvoering is gepland het broodnodige groot onderhoud van het kerkorgel. 

Catechisaties 

In het afgelopen jaar zijn in samenwerking met de Hervormde kerk weer opgestart de catechisatie 

voor de middelbare scholieren. De lagere schoolgroepen 7 en 8 zijn dinsdagmiddag bij ons in de kerk 

te gast. In de tweede helft van het jaar is ook gestart de belijdenis catechisatie met 4 deelnemers.  

 

Corona – Covid 19 virus 

Voor het mogelijk over 50 jaar nog te lezen jaarverslag nog wat gegevens die misschien in de loop der 

tijd als geschiedenis zullen worden opgenomen. 

Zondag 15 maart, na de eerste Corona golf en de algemene lockdown waren er 22 personen, buiten 

de kerkmedewerkers in de kerkdienst aanwezig, de week daarna 22 maart nog slechts 10 personen. 

De vervolg zondagen werd op vooraf aanmelding maximaal 30 personen in de kerk toegelaten, dit 

exclusief kinderen tot 13 jaar, uitzending via internet was een welkome aanvulling.  

Per 1 juli is dit gewijzigd naar 40 personen berekend naar de grote en de inhoud van de kerk. 

Afstand in de kerk was minimaal 1,5 m en tijdens verplaatsing en zingen was een mondkapje 

verplicht. 

De liederen tijdens de dienst werden aangepast in hoeveelheid en lengte met aanvulling van 

orgelspel en een luisterlied op het beamerscherm 

In de zomermaanden stonden alle ramen en deuren open voor de verplichte ventilatie. 

Slechts 1 zondag moest in verband met een virus uitbraak in onze burgerlijke gemeente een 

kerkdienst worden geannuleerd. 

 

Vrijwilligers 

We noemen, - zij die regelmatig de kerk en jeugdgebouw schoonmaken, - zendingsbusje, 

- bloemendienst, - koffieschenken, - kerk-hal dienst,- bezorging kerstattenties, - samenstelling 

maandblad, - bezorging maandblad, - geluid en beeld medewerkers, - kindernevendienst, - kerk en 

jeugdgebouw onderhoud, - organisten, - kosterteam, - een uitzondering met naam genoemd is voor 

Henk van der Hart die onmisbaar is voor alle voorkomende bijna dagelijkse bezigheden in en om de 

kerk, jeugdgebouw en pastorie. Er zullen achter de schermen nog wel meer diensten zijn die hier niet 

met name genoemd zijn, excuses hiervoor. 
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Financiën 

We zijn dit jaar gestart met een negatief saldo van €201,- over het jaar 2019. Over het boekjaar 2020 

zijn nog geen cijfers bekend. 

 

Dank 

Namens de kerkenraad mag ik u hartelijk danken voor alle inzet en het werk dat u het afgelopen jaar 

voor onze gemeente hebt mogen doen. 

 

Zwolle 
Het jaar 2020 zal altijd in onze herinnering blijven als een jaar met uitersten. We voelen ons 

gezegend ook al heeft het veel gevergd van een groot aantal gemeente leden.  

 

Het jaar startte met de week van gebed onder het thema ´Buitengewoon´. Er was kanselruil met het 

Leger des Heils en onze voorganger ging voor in de gemeente Christus Centraal. De week werd 

afgesloten met een gezamenlijke dienst in het gebouw van de Baptisten gemeente. Hoe 

buitengewoon het jaar zou gaan verlopen bleek in de maand maart. Wereldwijd sloeg het 

coronavirus toe en beperkingen op het gehele sociale leven moest een pas op de plaats maken. De 

vrijheid om bijeenkomsten te hebben en samen te zijn werden ingeperkt en heel de wereld kwam tot 

stilstand. 

 

Voorgenomen activiteiten werden afgeblazen en uitgesteld tot het moment dat alle beperkingen 

zouden worden opgeheven. Het bleek al snel dat de besluiten voor uitstel omgezet werden in afstel.  

 

Een nieuwe manier van gemeente zijn werd uit nood geboren. De schouders werden er ondergezet 

en binnen twee weken was het alweer mogelijk om via YouTube online diensten uit te zenden. De 

muzikale medewerking werd live verleend door een aantal muzikaal getalenteerde gemeente leden. 

De VEG Meppel haakte aan bij dit initiatief en de diensten werden geleid door de gemeentelijk 

werker die in beide gemeenten actief is. Vanaf augustus ging elke gemeente weer zijn eigen diensten 

uitzenden. Afhankelijk van de mogelijkheden konden mondjesmaat weer gemeenteleden 

aanschuiven om de diensten bij te wonen. Hierbij kregen zij die geen internetaansluiting hadden 

voorrang bij hen die via het internet wel verbonden konden zijn. 

 

Nieuwe initiatieven om gemeente zijn op afstand te bevorderen werden opgestart. 

 

De gemeentebrief werd geïntensiveerd en voorzien van bijlagen voor de jeugd. Een digitaal prikbord 

voor vraag en aanbod van hulp werd opgestart. Koffiedrinken werd digitaal. En een rubriek ‘Geef de 

pen door’ om elkaar te informeren hoe zij deze tijd ervaren werd opgestart. Wekelijks wordt deze 

rubriek gevuld door een ander gemeentelid. 

 

De buiten activiteit van Sonrise, een gezamenlijk initiatief samen met de Jeruzalemkerk, tijdens de 

zomervakantie vond wel doorgang, maar onder verscherpte regels. 

 

Gelukkig kon ook de voorgenomen vervanging van het dak in de zomerperiode worden uitgevoerd. 

Aan deze vervanging was jarenlang sparen voorafgegaan en werd door genereuze giften van uit de 
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BondVEG en gemeenten die zichzelf hadden opgeheven gefinancierd. Helaas was en geen 

mogelijkheid om onze dankbaarheid naar de mensen die zich zo hadden bijgedragen aan de 

verwezenlijking van dit doel te bedanken via een dienst. Eind december zijn zij via een schrijven 

geïnformeerd… 

De gemeente kwam afgelopen jaar 1 maal in een ledenvergadering bijeen. De gebruikelijke 

voorjaarsledenvergadering. De najaar ledenvergadering is vanwege de coronabeperkingen uitgesteld 

tot 2021. We kijken terug op constructieve vergaderingen waarin het nieuwe beleidsplan is 

vastgesteld en door de leden werd meegedacht over allerlei zaken die voor de gemeente van belang 

zijn. 

 

We begonnen het jaar onder het thema ‘Heilig (t)huis’, dit thema blijft als gevolg van de crises ook 

het thema voor het nieuw seizoen 2020-2021. 

 

Naast vreugde volle momenten waren er ook droevige momenten waarin we ons verdriet met elkaar 

konden delen. In een aantal gezinnen was er vreugde door het begroeten van nieuw leven in hun 

midden. Als nieuwe leden werden mensen ingeschreven die in 2020 of al eerder de weg naar onze 

Kapel/ onze gemeente hadden gevonden. 

 

Gods Zegen is onuitputtelijk! 
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T ER U G B LIK  G EM EEN T ER EG I O CO A C HES  

Jonne Knevel & Janneke Doornebal 

Via deze weg willen we jullie op de hoogte stellen van onze werkzaamheden & hoogte punten van het 

afgelopen jaar. 

Hoogtepunten 

• Februari Start functie GRC 

Begin Februari begonnen wij vol goeie moed aan de functie GRC. We 

hadden er onwijs veel zin in. Ondanks dat we elkaar niet goed kenden, 

klikte het al snel en lagen de eerste plannen voor het komende jaar al 

op tafel. We hadden een leuk interview gemaakt om onszelf te 

introduceren, een enquête om te ontdekken hoe de gemeenten 

georganiseerd waren en te onderzoeken waar er hulpvragen liggen. 

We namen contact op met verschillende gemeenten en langzaam 

kwamen de eerste enquêtes ook binnen. Tot dat… 

 

• Uitbraak corona 

In maart corona uitbrak. Dit schopte onze plannen een beetje op z’n kop. Zo 

konden onze plannen om gemeenten persoonlijk te ontmoeten ineens niet 

doorgaan… Wat nu? We besloten om veel dingen online te doen. Beginnend 

met een maandelijkse nieuwsbrief om te bemoedigen en vooral ook lief en 

leed van gemeenten met elkaar te delen. We begonnen gemeenten te bellen, 

zowel het secretariaat als de predikanten/gemeentelijkwerkers, puur en 

alleen om naar ze te luisteren, present te zijn en met ze mee te denken. Er 

kwam nogal veel op iedereen af. De telefoontjes werden dan ook zeer 

gewaardeerd. 

 

• 16 mei: Ontmoetingsdag 

Op 16 mei zou de Bondsvergadering plaatsvinden, maar door corona kreeg 

dat uiteraard geen doorgang. Toch vonden wij dat we zeker in een tijd zoals 

deze van ons moesten laten horen. We besloten een ontmoetingsdag te 

organiseren. Met een kleine viering en vervolgens een online workshop 

waar men zich op kon intekenen.  Voor ons beiden was dit een eerste keer 

& absoluut geen laatste. Er kwamen veel deelnemers uit verschillende 

gemeenten op af en de uitwisseling met elkaar bleek ontzettend waardevol. 

Midden in de tijden van afstand ontstond er ‘weer’ verbinding! Dit gaf ons 

energie en perspectief voor het invullen van onze rol tijdens de komende 

corona periode. Uit deze ontmoeting en uit de gesprekken die we met 

gemeenten en voorgangers hadden, kwamen twee thema’s naar voren waarover men graag 

wilde doorpraten: Jeugd/jongeren en jonge gezinnen, en pastoraat. 

 

• Online workshop Pastoraat in Coronatijd 

Op 10 september organiseerden we een workshop met dit thema. Janneke deed de 

technische begeleiding en de organisatie, Theo Hettema leverde de inhoud van deze 

workshop. Rond de 10 deelnemers deden mee aan deze workshop. Bij elk pastoraal contact, 

ook telefonisch, gelden vijf basisregels:  
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1. Contact en contract: Als je ergens komt, maak je contact, maar maak meteen ook een 

contract. Zeg wie je bent, wat je van plan bent en hoelang het gaat duren. Dit zorgt voor 

duidelijke verwachtingen. 2. Waarnemen - gedrag benoemen: Gedrag benoemen zonder daar 

een oordeel over te vellen. 3. Gevoelens benoemen: Probeer bij het gevoel te komen ‘Hoe is 

het met u?’ ‘Ik zie dat u verdrietig bent?’ ‘Oh, wat doet dit met u?’ 4. Waarden, Geloof, 

Relaties: Wie of wat zijn belangrijk voor u? Waar kunt u bij terecht? 5. Geloof en inspiratie: Dit 

is het lastigste te benoemen, maar wel het belangrijkste.  

 

• Online workshop Jeugd en jonge gezinnen 

Op 1 december is deze workshop online gehouden. Een klein groepje haakte hierop aan. Voor 

deze workshop heb ik een onderdeel van het waarderend onderzoek gebruikt en belicht. De 

focus lag op het betrokkenhouden van Jeugd en Jonge gezinnen. Wat er vaak gebeurt is dat 

we vaak activiteiten bedenken voor de doelgroep, zonder de doelgroep zelf te spreken en bij 

het vraagstuk te betrekken. We schieten vaak in het oplossingsgericht denken, zonder het 

‘probleem’ en de aanleiding ervoor te onderzoeken.  

 

• Beheer website! 

In september hebben we een workshop website beheer gehad van Gert de Ruiter. Dit was een 

erg waardevolle investering voor zowel Janneke en mijzelf als voor Fransciska. Op deze manier 

kunnen we snel en efficiënt informatie op de website plaatsen. Hierdoor wordt de website 

actueler en daardoor ook weer relevanter voor gemeenten.  

 

• Kerstattentie & de vele reacties 

Dit was echt een feestje! Zowel het bedenken, het uitvoeren als het 

zien van de uitwerking die het op de leden van de Bond had. Zeker in 

de tijd waarin we vandaag leven, is het goed dat de Bond op deze 

manier van zich heeft laten horen.  

 

Geboekte vooruitgangen:  

Online werken 

Door Corona waren we verplicht om online aan de slag te gaan. Dit was een uitdaging maar heeft ons 

zeker in positieve zin ontwikkeld. Door het gebruik van Zoom is het ons gelukt om gemeenten samen 

te brengen en de onderlinge afstand daarmee te verkleinen. Ook hebben we geleerd hoe we dit 

kunnen inzetten voor online workshops. 

Groei in verbondenheid 

Door de online ontmoetingen, gesprekken en de kerstattentie zien wij dat het gevoel van 

verbondenheid met de Bond als organisatie, maar ook tussen gemeenten onderling behoorlijk 

gegroeid is en nog steeds groeit. Naar ons idee komt dit door de wijze waarop er nu wordt 

samengewerkt en gecommuniceerd, en we vinden het fijn dat wij daaraan hebben kunnen bijdragen 

in het afgelopen jaar.  

 

Gevonden! 

Gemeenten weten ons steeds meer te vinden. Dat is een mooie ontwikkeling. Dat laat zien dat onze 

betrokkenheid gewaardeerd wordt en nodig is. 


